
KOZHIKODEwww.metrovaartha.comകൊച്്ി      തിരവ്നന്്പര്ം      കൊഴികക്ട് ്     തശ്ർ്       ആലപ്്്ഴ   കോപ്്ാൽ    ഇൻകോർ   റായപ്ർ് 12 കപജ ് ~ 7.00

www.facebook.com/
metrovaarthaofficial

െവ്രണം
ഗര്ാം -3,760
പവന -30,080

ടമടപ്ൊമാഡം

മ ദയ് മ കല്,് ആ കര യം് 
കീ ഴ ട ക്്ാം..! 

സര്്ക്്ാര്്
മദയ്നോബിക്്്
കീഴടങ്്ി:
ഉമ്്ന്്ചാണ്്ി

www.metrovaartha.com

ടോവിഡ്19:
വീണ്്്ം
കകരളടത്്
പപ്ശംസിച്്്
സപ്പ്ീംകോെതി
നയുുഡൽഹി:തോവിഡു19തപു
തികോധതപുവർതുുനങുുളകുുി
ടയിലംുആംഗൻവാടികളിതല
കുടുുികളകുുുഭകുുണംഉറപുുാ
കുുിയകകരളസർകുുാർനടപ
ടിതയതപുശംസിചു്ുസുതപുീംകോ
ടതി.തോവിഡു19തപുതികോധ
നടപടികളുതടഭാഗമായിസം
സുുാനതതുുആംഗൻവാടിക
ളഅടചുുിരുനുുു.എനുുാൽ,
ഈസമയതുുുംകുടുുികളകു്ു
കോഷകാഹാരംമുടങുുാതിരി
കുുാൻഭകുുണസാധനങുുള
വീടുകളിതലതുുിചുുുനൽകുക
യാണുസർകുുാർ.ഇകുുാരയുംപ
രിഗണിചുുചീഫുജസുുുുിസ്കകരള
തുുിതുുുമാതുകതപുശംസാർഹ
തമനു്ുഅഭിതപുായതപുുടുുതിതൊ
പുുംമറുുുസംസുുാനങുുളംുകക
തദുുുഭരണതപുകേശങുുളംുഇകുുാ
രയുതുുിൽഎനുുുതചയുുുകയാ
തണനുുുംകോേിചുുു.
കനരതതുുകകരളതുുിതലജ

യിലുകളിൽതകാകറാണതപുതി
കോധതുുിനായിനടതുുിയതകു
മീകരണങുുതളസുതപുീംകോട
തിതപുശംസിചുുിരുനുുു.രാജയു
തതുുജയിലുകളിതലതപുതികോ
ധതപുവർതുുനങുുളകുു്അതു
പതുിതപുകടിപുുിചുുസുതപുീംകോട
തിഇതിതനതികരസവുകമധയാ
കകതസടുതുുിരുനുുു.കകതസടു
തുുതുുിനുപിനുുാതലസംസുുാ
നങുുളകുുയചുുകൊടുുീസിലാ
ണുകകരളതുുിതുുുതപുവർതുു
നങുുതളകുുുറിചുു്പറഞുുിരി
കുുുനുുത.ുകവറസ്പടരുനുു
തുതശുദുുയിൽതപുുടുുകപുുളത
തനുുകകരളംജയിലുകളിൽ
കവണുുതപുതികോധനടപടികള
ആരംഭിചുുിരുനുുതായികൊടുുീ
സിൽപറയുനുുു.
കകരളതുുിതലജയിലുകളി

ൽഐതൊകലഷൻവാർഡു
കളആരംഭിചുുു.ഇവിതടപുതു
തായിതപുകവശിപുുികുുുനുുതട
വുകാതരആറുേിവസംഐ
തൊകലഷൻവാർഡിൽനിരീ
കുുണതുുിനംുസപരികോധ
നകളകുുുംകശഷമാണുമറുുുത
ടവുകാതരപാർപുുിചുുിടുുുളുുതസ
ലുുികലകുുുമാറുുുക.ഇതുുരംമു
ൻകരുതൽനടപടികളമറു്ു
സംസുുാനങുുളുുഎനുുുതോ
ണു്ുസവുീകരിചുുിതലുുനുുുംകോട
തികോേിചുുിരുനുുു.

സഭയട്െഅവകാശത്്ിൽ
ഇെടപൊനില്്:സപ്പ്ീംകോെതി
നയുുഡൽഹി:വിശവുാസകോതടുുടുപുുുമായി
ബനുുതപുുടു്ുമധയുതപുകേശുനിയമസഭയുതട
ഉതുുരവാേിതവുങുുളിൽഇടതപടാനിതലുു
നുുുസുതപുീംകോടതി.ഇകുുാരയുതുുിൽ
നിയമവശംപരികോധികുുുകമാതതുമാ
ണുകോടതിയുതടഉതുുരവാേിതവുതമ
നുുുംജസുുുുിസുമാരായഡി.കവ.ചതദുുു
ചുഡ,ുകഹമദു്ുഗുപതുഎനുുിവരടങുുി
യതബഞു്ുവയുകുുമാകുുി.
കമൽുുനാഥുസർുുകുുാരിനുഭുരിപ

കുുംനടുുമാതയനുുുംവിശവുാസകോടുു്
കതടാൻുുആവശയുതപുുടണതമനുുുംകാ
ണിചുു്ബിതജപിസമർുുപുുിചുുഹർുുജിയിലാ
ണുസുതപുീംകോടതിയുതടമറുപടി.എ
നുുാൽ,16വിമതഎംഎൽഎമാരുതടഅ
വകാശംസവുതതനുുുമായിവിനികോഗികുു
തപുുടുതമനുു്ഉറപുുാകുുണതമനുുുംകോട
തിപറഞുുു.ഹർജിയിൽഇനുുുംവാേം
തുടരംു.
22എംഎൽുുഎമാർുുരാജിവചുുപശുുാ

തുുലതുുിൽുുകമൽുുനാഥിതുുുകനതുതവു
തുുിലുളുുകോൺതഗുസ്സർുുകുുാരിനുഭു
രിപകുുംനടുുമാതയനുുുംവിശവുാസകോടു്ു
കവണതമനുുുംവാേിചുുാണുബിതജപിപര
കോനുുതകോടതിതയസമീപിചുുത.ുഎ

നുുാൽ,എംഎൽഎമാതരബിതജപിതട
വിലാകുുിയിരികുുുകയാതണനുുാണു
കോൺതഗുസിതുുുആകോപണം.
രാജിവചുു22കപരിൽുുആറുകപരുതടരാ

ജിമാതതുമാണുസപ്ീകുുർുുസവുീകരിചുുത.ു
കശഷികുുുനുു16എംഎൽഎമാതരയംു
വിശവുാസകോതടുുടുപുുിനുമുമു്ുസഭയിൽുു
ഹാജരാകുുണതമനു്ുകോൺുുതഗുസ്ആവ
ശയുതപുുടുനുുു.എംഎൽുുഎമാതര തടവിലാ

കുുിയിടുുിതലുുനു്ുഉറപുുാകുുണതമനുുുകോട
തിനിർകേശിചുുു.അവർകുുുവിശവുാസ
കോതടുുടുപുുിൽുുപതങുുടുകുുുകകോപതങുു
ടുകുുാതിരികുുുകകോതചയുുാം.എനുുാൽുു
തടഞുുുവയകുുുാൻുുഒരികുുലംുപാടിലുു-
കോടതിപറഞുുു.
എംഎൽുുഎമാതരആരംുതടഞുുുവ

ചുുിടുുിതലുുനുുുംകവണതമങുുിൽുുകോടതിയി
ൽുുഅവർുുഹാജരാകുതമനുുുംബിതജപി
കുു്കവണുുിവാേംനടതുുിയമുകുളുുകോ
ഹതഗുിഅറിയിചുുു.രജിസത്ടുാർജനറലി
തനഅയചുു്എംഎൽഎമാതരകനരിടുുു
കാണാതമനുുുംകോഹതഗുിപറഞുുു.എ
നുുാൽ,ഇകുുാരയുംകോടതിതളുുി.ഹർുുജി
കളിൽുുഇനുുുരാവിതല10.30മുതൽുുവാ
േംതുടരംു.
അതിനിതട,വിമതതരകാണാൻുുഎ

തുുിയകോൺുുതഗുസ്കനതാവുേിഗുവിജയു
സിങുുിതനബംഗളുരുവിൽതോലീസ്ത
ടഞുുു.തുടർനു്ുതപുതികഷധിചുുേിഗുവിജ
യുസിങുതാൻനിരാഹാരംനടതുുുതമ
നുുുതപുഖയുാപിചുുു.പിനുുീടുവിമതതര കാ
ണാൻുുഅനുമതികതടിയാണുകർണാട
കകഹകകുുടതിതയസമീപിതചുുങുുിലംു
ഹർജിതളുുി.

ഇന്്ലെയം്ആർക്്്ം
രോഗംസ്്ിരീകരിച്്ില്്

"അമൃത'രാമേശവൃരമതൃൃകൃ്ൃ
നീടൃൃിമേകൃൃൃം
എം.ബി.സനത്്ഷ്
തിരുവനനുുപുരം:തിരുവന
നുുപുരം-പാലകുുാടു-മധു
ര"അമുത'എകസുത്പുസ്രാ
കമശവുരകതുുകുുുനീടുുികയ
കുുും.തചകനുുഎഗുമുർ-
രാകമശവുരംതതുടയനുുമായി
ബനുുതപുുടുതുുിസർവീസ്
നീടുുാനാണുആകോചന.
അങുുതനയാതണങുുിൽഇ
തുവഴിതചകനുുയികലകുുു
പുതിതോരുതതുടയനുിതുുു
തപുകോജനമായിരികുുുംല
ഭികുുുക.
നിലവിൽമധുരവതര

കോകുനുു"അമുത'രാകമ
ശവുരംവതരനീടുുണതമനു്ു
കനരതതുുയംുആവശയുമുയ
ർനുുിരുനുുു.പകകു,ുതതുടയൻു
വുതുുിയാകുുുനുുതിനുളുു
സമയകോതവളുുകോസൗ
കരയുകോരാകമശവുരതു്ുഇ
ലുുാതുുതിനാൽഅതുതപുാ
കോഗികമതലുുനുുനിലപാടി
ലായിരുനുുുഅധികുതർ.
എനുുാൽ,പുതിയകോ

ഗികളവനുുതിനുപുറകമ
രാകമശവുരം-തചകനുുഎ
ഗുമുർഎകസുത്പുസിതനഇ
തുമായിബനുുതപുുടുതുുി
യാൽപുതിയഒരുഅധിക
തതുടയനുിതുുുതപുകോജനം
ലഭികുുുതമനുുുവയുകുുമായ
കോതടയാണുഅധികുതർ
താതപുരയുതപുുടുുത.ു
നിലവിൽരാതതുി8.30നു

തിരുവനനുുപുരതുുുനി
നുുുപുറതപുുടുനുു"അമുത'
രാവിതല5.55നുപാലകുുാ
തടുുതുുും.11.30നാണുമധുര
യിതലതുുുക.കവകിടു്ു
3.30നുതിരിതകപുറതപുുടു
നുു"അമുത'പാലകുുാടു്ു
8.25നംുതിരുവനനുുപുര
തു്ുരാവിതല5.50നംുഎ
തുുും.ഈതതുടയൻുരാകമശവു
രംവതരനീടുുുകയംുതിരി
തകതചകനുുഎഗുമുറികല
കുുുകോവുകയംുതചയുുുക
എനുുാണുആകോചന.
തചകനുുഎഗുമുർ-രാ

കമശവുരംതതുടയൻുരാവിതല
8.35നാണുരാകമശവുരതു്ുഎ
തുുികചുുരുനുുത.ുഈതതുട
യൻുഉചുുയകുു്ു12നുതിരി
തക"അമുത'എകസുത്പുസാ
യിതിരുവനനുുപുരകതുു
കുുുകോരാം.3.30നുമധുര
യിതലതുുിനിലവിലുളുുസ
മയതു്ുസഞുുരികുുാം.
"അമുത'എകസുത്പുസിൽ

രണു്ുകതർഡുഎസി,ഒരു

തസകുുൻഡുഎസി,14സുുീ
പുുർഉളതപുുതടനിലവിൽ19
കോഗികളാണുളുുത.ുഎഗു
മുർ-രാകമശവുരംവണുുിയി
ൽഒരുഫസു്ുുുകുുാസ്കംതസ
കുുൻഡുഎസികോചുുുള
തപുുതടഉളുുതിനാൽ"അമു
ത'യിൽ22കോഗിയായിഉ
യർതുുാനുളുുസാധയുതയു
മുണു്ു.
"അമുത'യിതലയാതതു

കുുാർകുു്രാകമശവുരംവതര
കോയകശഷംഅവിതടഇറ
ങുുിമുനുുുമണികുുുർതചല
വഴിചുുകശഷംരാകമശവുരം-
എഗുമുർആയിമാറുനുുഇ
കതതതുടയനുിൽതചകനുുയി
കലകുുുംകോകാനാവംു.രാ
കമശവുരതുു്തതുടയൻുവുതുുി
യാകുുാനംുതവളുുംനിറ
യകുുുാനംുമുനുുുമണികുുുർ
നിർതുുിയിടംു.ഈതതുട
യനുിതുുുഅറുുകുറുുപുുണിയു
തടചുമതലതിരുവനനുുപു
രംതസൻതടുൽകസുുുുഷനാ
വംുലഭികുുുക.

മധയുതപുകേശുവടംവലി:ഇനുുുംവാേംതുടരംു

തിരുവനനുുപുരം:സംസുുാനതു്ുതോവി
ഡ1ു9തോകോണകവറസ്ബാധിതരായി
പുതിയകോഗികളിലുു.സംസുുാനതു്ുആ
തകനിരീകുുണതുുിലുളുുതു25,603കപർ.ഇ
വരിൽുു25,363വീടുകളിലംു237കപർുുആശു
പതതുികളിലംു.പുതുതായിഇനുുതല7,861
കപതരനിരീകുുണതുുിൽുുഉളുുതപുുടുതുുി.
4,622കപതരകോഗബാധയിതലുുനു്ുകണുുതി
തനതുുുടർുുനു്ുനിരീകുുണതുുിൽുുനിനു്ുഒഴി
വാകുുി.
പരികോധനയകുു്ുഅയചുു2,550സാംപി

ളുകളിൽ2,140ആളുകളുുകു്ുകോഗബാധയി
തലുുനുുുകതണുുതുുി.പുതിയകകസുകളുുഇ
ലുുാതുുതുസംസുുാനതുുിനുആശവുാസംപക
രുനുുുതണുുനുുും,കകരളതുുിതലകോഗതപുതി
കോധതപുവർുുതുുനങുുളിൽുുസുതപുീംകോടതി

യംുകഹകകുുടതിയംുസംതുപതുികരഖ
തപുുടുതുുിയതുതപുവർുുതുുനങുുളുുകു്ുകരു
തുുുപകരുനുുതാതണനുുുംമുഖയുമതനുുുിപി
ണറായിവിജയൻുുപറഞുുു.
എലുുാപബുുികുതഹൽതു്ുതസുുുറുകളിലംു

ഔടു്ുകപഷയുു്ുുവിഭാഗംകവകിടു്ുവതരകവ
ണതമനുുതുനിർുുബനുുമാകുുും.എലുുാപിഎ
ചു്ുസികളിലംുകോകറുുുർുുമാർുുകവണം.അതി
നുളുുനടപടിസവുീകരികുുും.തപുാകേശികമാ
യികോകറുുുർുുമാതരനിയമികുുാൻുുതശുമികുുും.
ഇനു്ുതകദുുശസവുയംഭരണസുുാപനങുുളു

മായിതപുതിപകുുകനതാവുരകമശുതചനുുി
തുുലകോതൊപുുംമുഖയുമതനുുുിവികകുറുുഴുസ്ചാ
നൽുുവഴിസംവേികുുും.തപുാകേശികമായി
കകതകുുകളുുണുുനടപടികളുുഭരണക
ർുുതുുാകുുതളയംുതപുാകേശികരാതടുുുീയതപുവ

ർുുതുുകതരയംുകോധയുതപുുടുതുുും.നിരീകുു
ണതുുിലുളുുചിലർുുഇറങുുികപുുകുനുുഅവ

സുുയുണുുായിടുുുണു്ു.അതുതടയാൻകുടുത
ൽുുജാതഗുതപുലർുുതുുും.

നിരീകുുണതുുിതനതുുിയതു7,861 കപർ
പിഎചു്ുസികളുതടതപുവർതുുനസമയംനീടുുും

തിരുവനനുുപുരം:ബാറുകളിലംുതബവകുോമേയുഔടുു്തലറുുുകളിലംുവുതുുി
യംുകോഗവയുാപനംതടയാനാവശയുമായനടപടികളംുകകതകുുളുുുനുുുകടുു
എനു്ുഎകുകസസ്വകുപു്ുപരികോധനനടതുുും.ബാറുകളിൽുുകമശകളുുഅ
കറുുിയിടുക,അണുവിമുകുുമാകുുുക,വായുസഞുുാരംലഭികുുുനുുരീതിയിൽുു
കൗണുുറുകളുുതുറകുുുകതുടങുുിയതകുമീകരണങുുളുുനടപുുാകുുാനാണുതീരു
മാനം.തബവകുോഔടു്ുതലറുുുകളിലംുകകകളശുചിയാകുുാനുളുുസംവിധാ
നം കവണതമനു്ുനിർകേശിചുുതായംുമുഖയുമതനുുുിപിണറായിവിജയൻ.

ബാറുകളപുടുുിലുു,
ശുചിതവുംപാലികുുണം

എ ല്്ാ ജി ല്് ക ളി ലം് 
കോ വി ഡ ്കക യ ര്് 
കെ ന്്് റ ്ക ള്് ത ്റ ക്്്ം
കോ ഡജ് ്ക ളം് 
പ ്ട്്ി ക്്ി ട ക്്് ന്് 
ആ ശ ്പ തര്ി ക ളം് 
ഏ കറ് ്ട ്ക്്്ം
കവ ണ്്ി വ ന്്ാ ൽ 
കോ ട്് ല ്ക ള 
വി ട്്് ന ൽ കാ ൻ 
െ ന്് ദ്് രാ ക ണം
ആ കോ ഗയ് വ ക ്പ്്ി കെ 
വി ര മി ച്് ജീ വ ന ക്്ാ കര 
നി യ മി ക്്്ം
കെ ൽ്്ത്്് വ ള ണ്്ി യ ര്് 
ര ജി െ് കത്ട ഷ ന ്മി ക ച്് 
തപ് രി ക ര ണം
ക ച്് വ ട ക്്ാ ര 
ഓ ൺ ലെ ൻ കോം  
കെ െി വ റി യി കെ ക്്് മാ റ ണം
മാ െക്,് ൊ നി ലറ് ്െ ര 
ക്്ാ മം പ രി െ രി ക്്ാ ൻ 
ന ട പ ടി യാ യി
എ െഎ് െഎ് ൽ്്െി, പ്് െ ്ട ് 
മ ്െയ് നി ര്്ണ യ ത്്ി ന ്
മ ്ൻ ക ര ്ര ൽ

സിബിഎസഇ്
പരീക്്കൾമാറ്്ി
നയുുഡൽഹി:10,12കുുാസുകളിതല
കോർഡുപരീകുുകളസിബിഎസഇ്
മാറുുിവചുുു.തോകോണഭീതിയുതടപ
ശുുാതുുലതുുിലാണിത.ുമാർചു്ു31നു
കശഷമാവംുഇനിപരീകുുകള.ഇ
കപുുളനടനുുുതോണുുിരികുുുനുുഎ
ലുുാഇവാലുകവഷൻതപുവർതുുനങുു
ളംുനിർതുുിവചുുതായിസിബിഎ
സഇ്അറിയിചുുു.
മാർചു്ു31വതരപരീകുുകളമാറുുിവ

യകുുുണതമനു്ുകകതദുുുമാനവകശഷി
വികസനമതനുുുാലയംസിബിഎസഇ്
കോടംുഎലുുാവിേയുാഭയുാസസുുാപന
ങുുകോടംുനിർകേശിചുുതിതുുുപശുുാ
തുുലതുുിലാണിത.ു

വികേശതുുുനിനു്ു1,200കപർഎതുുുനുുു
തിരുവനനുുപുരം:കോകോണവയുാപ
നതതുുതുടർനു്ുയാതതുതപുതിസനുുി
യിലായിവികേശതു്ുകഴിയുനുു
1,200കപർകകരളതുുികലകു്ു.തിരുവ
നനുുപുരംവിമാനതുുാവളതുുിൽ
എതുുുനുുഇവതരനിരീകുുണകക
തദുുുങുുളിലാകുുാനാണുസർകുുാർതീ

രുമാനം.ഇതിനായി50തകഎസആ്
ർടിസിബസുകളുുശുചിയാകുുികോ
കടുുർുുവാഹനവകുപു്ുഎയർകോർടുുി
തലതുുികുുും.
അബുോബി,ദുബായ,ുഷാർുുജഎ

നുുിവിടങുുളിൽുുനിനുുുളുുവിമാനങുു
ളിലാണുയാതതുകുുാർുുഎതുുുനുുത.ു

വിമാനതുുാവളതുുിനുസമീപമുളുു
കോതളജുകോസുുുുലുകളുു,ഉപകോഗി
കുുാതുുആശുപതതുിതകടുുിടങുുളുു,തപു
വർുുതുുികുുാതുുകോടുുലുകളുുതുട
ങുുിയവയാണു5,000കപതരനീരീ
കുുികുുാനുളുുകകതദുുുങുുളാകുുിമാറുുി
യിടുുുളുുത.ു
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വേലായുധൻപിമുനുുിയുർ
ഞതഞ്്ിപ്്ലം:പാളെംപറപ്്ിയലജോരെ
ത്്ിന്ന്റ്െെസ്തികയ്ന്്്.യോരപ്്
െിലഅഹമ്്ദ്ഹാജിയ്യടെരഷങ്്ളപ
ഴക്്മ്ള്്ഡെറികാലിക്്റ്്ിയലഗഞെഷക
രകയ്ണ്ത്്ിെിശകലേംേടത്്ി.മലബാ
രപ്ബട്്ീഷ്ഭരണകാലത്്്മപ്ദാസ്സംസ്്ാ
േത്്ിയ്്്ഭാഗമാെിര്ന്്്.ജില്്െിലസാ
ധാരണ ജേങ്്യള പ്പര്ദ്്രാക്്ിെത്
1916മ്തല1920െയരേടന്്മലബാരജി
ല്്ാരാപ്ട്്ീെസഞ്മ്ളേങ്്ളാണ്.1920ലമ
ഞ്ച്രി േഗരത്്ില േടന്്അച്്ാംസ
ഞ്മ്ളേംമഞ്ച്രി ഞോണഫറനസ്സഭ-
എന്്ാണ്അറിെയ്പ്ട്്ത്. ഞകരള െരിപ്ത
ത്്ിലെഴിത്്ിരിവ്ണ്്ാക്്ിെഈരാപ്ട്്ീ
െസഞ്മ്ളേം1920ഏപ്പില28,29ദിെസ
ങ്്ളിലാണ്േടന്്ത്.ഞെറ്മണക്്്ന്്മാ
പ്്ിളമാരഈസഞ്മ്ളേത്്ിലപ്പതിേിധി
കളാെിപയ്ങ്ട്ത്്്എന്്്സഞ്മ്ളേത്്ി
േിന്്്ഇറങ്്ിഞ്പ്െെരപിലക്്ാലത്്്ഞര
ഖയ്പ്ട്ത്്ിെിട്്്ണ്്്.
സഞ്മ്ളേത്്ിലആെിരത്്ി മ്ന്്്റ്
പ്പതിേിധികളപയ്ങ്ട്ത്്ിര്ന്്്.ഈസ
ഞ്മ്ളേംഅത്െയരഉണ്്ാെഭ്പ്പഭ്ക്്ന

മാര്യടയ്ം ോട്ൊഴികള്യടയ്ം
ഞമധാെിത്്യ്ത്പിഴ്യതറിഞ്്താ
യ്ഡെറിക്റിപ്്്െ്യക്്മാക്്്ന്്്.
ഈസഭയ്യടഫലമാൊണ്പ്തിെ
മധ്യെരഗ്്ഞേതാക്്ളമലബാറിയ്്്
രാപ്ട്്ീെ ഞേത്ത്വം ഏയ്റ്ട്ക്്ാന
ഞ്പപരകമാെത്.ഖിലാഫത്്്-ഞോണ
പ്ഗസ്പ്പഞ്ഷ്ഭങ്്ളക്്്പിന്്്ണെ
രപ്്ിച്്സഭ,അയതസമെംപ്ബട്്ീഷ്ഭ
രണഞ്ത്ട്െിഞോജിപ്്്ം പ്പകടമാ
ക്്ിെത്ഞകരളെരിപ്തത്്ിയലെഴി
ത്്ിരിൊെി. ജേങ്്ളാണ് െഥാര
ത്്ശക്്ിയെന്്് ഞോയ്ട്ട്പ്്ില്യട
യതളിെിക്്യ്പ്ട്്ഞ്പ്ളേ്യ്േപക്്
മാെഭ്പ്പമാണിെരഗ്്ത്്ിന്സഞ്മ്
ളേത്്ിലേിന്്്ഇറങ്്ിഞ്പ്ഞകണ്്ി
െന്്്.
അന്്്സഞ്മ്ളേത്്ില പയ്ങ്ട്
ത്് മഞ്ച്രിെിയല യോരപ്്െില
അഹമ്്ദ്ഹാജിയ്യടഡെറിക്്്റി
പ്്്കളാണ്കാലിക്.്റ്്ിയലഗഞെഷക
ര ഇഞ്പ്ള കയ്ണ്ത്്ിെിരിക്്്ന്്
ത്. അന്്് യോരപ്്െില അഹമദ്
ഹാജിയ്ംസഞോദരനയൊയ്തീന്ം

15ര്പപ്പതിേിധിഫീസ്േലകിൊണ്സ
ഞ്മ്ളേത്്ിലപയ്ങ്ട്ത്്ത്.സഭെിലേട
ന്് െിസ്മെകരങ്്ളാെ അന്ഭെങ്്ളാ
ണ്ഡെറിെിലഎഴ്തിെച്്ിരിക്്്ന്്ത്.
മഞ്ച്രിെിലകഴിഞ്് ഞോണഫറന
സ്സഭ-എന്്തലയ്ക്ട്്്ള്്െിെരമടങ്്ി
െ ഡെറിക്്്റിപ്്്കള അഡ്വ. േജ്മല
ബാര്ൊണ്സ്ക്്ിച്്്െച്്ിരിക്്്ന്്ത്.
ജേപങ്്ാളിത്്മാണ്സഭയ്യടഏറ്്വ്ംപപ്
ധാേസെിഞശഷത.ഇങ്്യേഒര്സഭഅ
ട്ത്്കാലയ്ത്ന്്്ംകഴിഞ്്ിട്്ില്്-എ
ന്്ൊെകങ്്ളആസഞ്മ്ളേത്്ിലമ്ഴ
ങ്്ിെജോരെയ്ത്സ്െിപ്്ിക്്്ന്്്.ആ
േിബസ്്്ിയ്്്ഞേത്ത്വത്്ിലഭ്പ്പഭ്ക്്
നമാരസഭെിട്്്പ്റത്്്ഞോെത്ജേഞേ
താക്്ളാെൊരിെനക്ന്്ത്്്ക്ഞഹമ്്
ദ്ഹാജി,എംപിോരാെണഞമഞൊനഎ
ന്്ിെര്യടെിജെമാെി.മഞച്്രിേഗരത്്ി
യലപാളെംഞോട്്ഹമതാേത്്ാണ്സഭ
ക്ടിെത്. ഞോഴിഞ്ക്ട് സരവ്്കലാശാല
െിയലഞോ.ശിെദാസനപിയ്യടഞേത്
ത്വത്്ിലാണ്ഗഞെഷകരഡെറിക്്്റിപ്്്
കളപരിഞോധിച്്ത്.യോരപ്്െിലഅഹ
മദ്ഹാജി1927ലമരണയ്പ്ട്്്.

പാളയംപറമ്്ിനലജനാരവത്്ിന്ന്റ്വയസ്
കൊരമ്്യിലിക്്്ഡയറിക്്്റിപ്്്കൾകാലിക്്റ്്ികലഗവേഷകർകകട്്ത്്ി

കാലിക്്റ്്ിചലഗബവഷകരകചട്്ത്്ിയചോരപ്്യിലഅഹമ്്ദ്ഹാജിയ്ചടഡയറിക്്്റിപ്്്ക
ളിലനിന്്്

കൊറോണ:ആശുപതരുിെളുുകു്ു
ചിെിതുുാമാരുുഗനിരുുറേശംനലുുെി
ഞോഴിഞ്ക്ട്: ആശ്പപ്തികളിയല യകാ
ഞോണസംശെിക്്്ന്്ഞോഗികയളെികി
ത്്ിക്്്ന്്ത്മാെിബന്്യ്പ്ട്്്ആശ്പ
പ്തിഅധിക്തര്്ക്്്ജില്്ാകലക്റ്്ര്്സാം
ബശിെ റാവ് മാര്്ഗേിര്്ഞദശങ്്ള്് പ്റ
യ്പ്ട്െിച്്്.
പിഴവ്കളില്്ായതയോഞോണേിരീക്്
ണത്്ില്ള്്ഞോഗികള്യടെികില്്സഉറ
പ്്്െര്ഞ്ത്ണ്്ത്ആശ്പപ്തിസ്പ്പണ്്ി
നയ്റച്മതലൊണ.്ജില്്യക്്്്പ്റത്്്േി
ന്്്ംെികിത്്ക്്ാെിഎത്്്ന്്ഞോഗിക
ള്് ജില്്ാ യമഡിക്്ല്് ഓഫീസറ്യട ക
ണ്്ഞപ്ടാള്്റ്മില്്െിെരമറിെിച്്്ആംര്ല
ന്്സിലാണ് എത്്്ന്്യതന്്് ഉറപ്്ാക്്
ണം.ആശ്പപ്തികളില്്ഇേിമ്തല്്സന്്
ര്്ശകയര അന്െദിക്്ാന്് പാടില്്. ഒര്
ഞോഗിഞോയടപ്്ംഒന്്ില്്ക്ട്തല്്ആള്
കയളേിഞോഗിക്്ാന്ംപാടില്്.േിര്്ഞ്ദ്ശ
ങ്്ള്്േടപ്്ിലാക്്്ന്്തില്്െീഴെ്െര്ത്്്
ന്്െര്യട ഞപരില്് കര്്ശേ േടപടികള്്
സ്വീകരിക്്്യമന്്്കലക്റ്്ര്്അറിെിച്്്.
1. െീട്കളില്് േിരീക്്ണത്്ില്് കഴിയ്
ന്്െ്യക്്ികള്്ക്്്െികിത്്ആെശ്യമാെി
െര്ഞ്പ്ള്് ബന്്യ്പ്ട്് തഞ്ദ്ശസ്വെഭര
ണസ്്ാപേത്്ിയലൊര്്ഡ്ആര്്.ആര്്.ടി
യെ(യമഡിക്്ല്്ഓഫീസയറ)അറിെിക്്
ണം.
2.യമഡിക്്ല്്ഓഫീസര്്,ജില്്ായമഡിക്്
ല്്ഓഫീസറ്യടകണ്്ഞ്പടാള്്റ്മില്്െിെ
രമറിെിച്്്ഞോഗിയെബീച്്്ആശ്പപത്ി/യമ
ഡിക്്ല്് ഞോഞളജ് ആശ്പപ്തിെിഞലക്്്

ആംര്ലന്്സില്്എത്്ിക്്ണം.
3. ഞോഗിയ്മാെിെര്ന്്ആംര്ലന്്സ്
ആശ്പപ്തിെില്് സജ്്ീകരിച്്ിരിക്്്ന്്
യഹല്്പ്്്ഡസ്കില്്തയ്ന്ഞോഗിയ്മാെി
എത്്ണം.
4.യഹല്്പ്്്ഡസ്കില്്േിന്്്ംഇതിോെി
േിഞോഗിക്്യ്പ്ട്്യൊള്്്ിെര്്ഞോഗിയെ
ഞോഗാെസ്്െന്സരിച്്് പ്തിതല പ്ടൊജ്
സിസ്്് ്ം െഴി പരിഞോധേക്്് െിഞധെമാ
ക്്ണം
5.യഹല്്പ്്്ഡസ്കില്്രജിസ്്്്ര്്യെയത്ഞശ
ഷംപ്ടൊജ്ട്െിഞല്ക്്്ഞപഷ്യ്്്്ഞോഓ
ര്്ഡിഞേറ്്ഞോയൊപ്്ം പരിഞോധേയ്ക്്്
അെക്്ണം. യഹല്്പ് യഡസ്കിയലത്്്
ന്്യകാഞോണസംശെിക്്്ന്്ഒഞോഞോ
ഗിയ്ംഞ്പപാഞ്ട്ഞോള്്അന്സരിച്്്െികി
ത്്യ്ക്്്െിഞധെോക്ന്്്യെന്്്ഞപഷ്യ
്്്്ഞോ-ഓര്്ഡിഞേറ്്ര്്ഉറപ്്്െര്ത്്ണം.
ഇത്്രംഞോഗികള്്ഒര്കാരണെശാല്ം
യോത്സ്്ലങ്്ളില്് പ്പഞെശിക്്ാഞൊ,
യോത്ഗതാഗത സംെിധാേങ്്ള്് ഉപ
ഞോഗിക്്ാഞൊപാടില്്.
6.ഞോഗലക്്ണങ്്ള്ള്്ത്ംഎന്്ാല്്ത്
ടര്്െികില്്സയ്ം ആശ്പപ്തിെില്് അ
ഡ്മിഷന്ം ആെശ്യമില്്ാത്്തായണന്്്
പരിഞോധേെില്്െ്യക്്മാവ്ന്്,േിര്്ബ
ന്്മായ്ംെീട്്ില്്േിരീക്്ണത്്ില്്കഴി
ഞെണ്് ഞോഗികള്് ആംര്ലന്്സില്് ത
യ്ന്ൊണ്തിരിച്്്െീട്്ിഞലക്്് ഞോവ്ന്്
യതന്്്േിഞോഗിക്്യപ്്ട്്ഞപഷയ്്്്്ഞോഓ
ര്്ഡിഞേറ്്ര്്ഉറപ്്്െര്ത്്ണം.

7.പ്ടൊജ്ട്െില്്എത്്്ന്്ഞോഗിയ്യട
പരിഞോധേപ്ര്്ത്്ിൊക്ംെയരഞോഗി
യെയോണ്്്െന്്ആംര്ലന്്സ്ആെശയ്
യമങ്്ില്്ഞോഗിയെതിരിച്്്െീട്്ില്്എത്്ി
ക്്്ന്്തിോെിആശ്പപത്ിെില്്തയന്്ഉ
ണ്്ാെണം.
8.ഞോഗലക്്ണങ്്ള്ള്്ത്ംത്ടര്്െികി
ല്്സആെശ്യമ്ള്്ത്മാെഞകസ്കളില്്
(പ്ടൊജ്3)ഞോഗിഐസഞലഷന്്ൊര്്ഡി
ല്് പ്പഞെശിപ്്ിക്്യ്പ്ട്്്യെന്്് േിഞോഗി
ക്്യ്പ്ട്്ഞപഷ്യ്്്്ഞോ-ഓര്്ഡിഞേറ്്ര്്ഉറ
പ്്്െര്ത്്ണം.ഐസഞോഷന്്ൊര്്ഡി
ല്് പ്പഞെശിക്്യ്പ്ട്ന്് ഞോഗികള്് ഒര്
കാരണെശാല്ം പ്റത്്്ഞോവ്ന്്ിയ്ല്
ന്്്ഉറപ്്്െര്ത്്ാന്്ആെശ്യമാെജീെേ
ക്്ായരേിഞോഗിക്്ണം.
9. യഹല്്പ്്്ഡസ്കകളില്് ഒഞോഞോഗി
ക്്്ംക്ത്യമാെസഹാെം ലഭ്യമാക്്ാന്്
ആെശ്യമാെ അപ്തയ്ം യൊള്്്ിെര്്മാ
യര/ജീെേക്്ായരേിഞോഗിക്്ണം.
10.ആശ്പപ്തികളിയലയഹല്്പ്്്യഡസ്
കില്്24മണിക്്്റ്ംേിര്്ബന്്മായ്ംഒ
ര്യപാലീസ്ഉഞ്ദയാഗസ്്ന്്ഡ്യ്ട്്ിെില്്ഉ
യ്ണ്ന്്്ജില്്ായപാലീസ്ഞമധാെികള്്ഉറ
പ്്്െര്ത്്ണം.
11. യോഞോണ ഞകസ്കള്് ഹകകാര്യം
യെയ്്്ന്് എല്്ാ ആശ്പപ്തികളിയലയ്ം
ജീെേക്്ാര്്ക്്് ക്ത്യവ്ം െ്യക്്വ്മാെ
പരിശീലേംേല്്കിെിട്്്യ്ണ്ന്്്ജില്്ായമ
ഡിക്്ല്്ഓഫീസര്്ഉറപ്്്െര്ത്്ണം.

ഡിവവഎഫച്എബോഴിബക്ട്്ജില്്കമ്്ിറ്്ിസാനിവറ്സ്റക്ള്്നിര്്മിച്്്വിതരണംചെയ്്്ന്്്.

ഞോഴിഞ്ക്ട്:പട്്ാളപള്്ിെില്ംപാളെംമ്ഹ്
െിദ്്ീന്്പള്്ിെില്ംമാവ്ര്്ഞോഡ്ല്ല്മസ്ജി
ദില്ംജമാഅത്്്േമസ്കാരവ്ംജ്മ്അയ്ംഇ
േിയോരറിപ്്്ണ്്ാക്ന്്ത്െയരേിര്്ത്്ിയെച്്
താെിപള്്ികമ്്ിറ്്ിഭാരൊഹികള്്അറിെിച്്്.
ഞോെിഡ് 19 പടര്്ന്്്പിടിക്്്ന്് സാഹെര്യ
ത്്ില്്ആള്കള്്ക്ട്്ംക്ട്ന്്ത്ഒഴിൊക്്്ൊ
ന്ള്്ഭരണക്ടത്്ിയ്്്പശ്മങ്്ള്്ക്്്പിന്്്ണ
പ്പഖ്യാപിച്്് യോണ്്ാണ് പട്്ാള പള്്ിെില്ം
യൊയ്തീന്്പള്്ിെില്ംല്ല്മസ്ജിദില്ംഇ
ന്്്സ്ബ്ഹി(പ്പഭാത)േമസ്കാരംമ്തല്്സം
ഘംഞെര്്ന്്്ള്്പ്പാര്്ത്്േേിര്്ത്്ിയെക്്്ന്്
ത്.
യോത്േമസ്കാരംഉണ്്ാകിയ്ല്ങ്്ില്ംഅഞ്്്
ഞേരവ്ംബാങ്്്െിളിക്്്ം.പള്്ിഇമാം,ഇമാം
അസിസ്്് ്്്്്, ക്്ീേിംഗ്സ്്് ്ാഫ്എന്്ിെര്്േമസ്
കാരംേിര്്െഹിക്്്യമന്്്പട്്ാളപള്്ിപ്പസിഡ

്്്്ടിപിഎംസാഹിര്്,യസപ്കട്്റിപിഎംഅബ്്്
ല്്കരീം,മ്ഹ്െിദ്്ീന്്പള്്ിപരിപാലേകമ്്ിറ്്ി
പ്പസിഡ്്്്എസ്.മ്ഹമ്്ദ്യ്ന്സ്,ഞോ.യസ
പക്ട്്റിസി.ഒസഫര്്,ല്ല്മസജ്ിദ്യസപക്ട്്റിഎ
ന്്ിെര്്അറിെിച്്്.
ഞോെിഡ്19ഹെറസ്ബാധെ്യാപകമാക്ന്്
തിയ്്്പശ്്ാത്്ലത്്ില്്ഇന്്യലകലക്റ്്ഞററ്്ി
ല്്ജില്്ാഭരണക്ടംമതസാമ്ദാെികസംഘട
േകള്യടഞോഗംെിളിച്്ിര്ന്്.്ആരാധോലെ
ങ്്ളില്യടഹെറസ്െ്യാപിക്്്ന്്ത്തടൊന്
ള്്മ്ന്്കര്തല്കയളക്്്റിച്്്ംസര്്ക്്ാര്്പ്റ
ത്്ിറക്്ിെേിര്്ഞദശങ്്യളക്്്റിച്്്ംഞോഗംെ
ര്്ച്്യെയ്തിര്ന്്്.ഇതിന്ഞശഷമാണ്ഞോഴി
ഞ്ക്ട് േഗരത്്ിയല പ്പധാേആരാധോലെ
ങ്്ളാെപട്്ാളപള്്ിെില്ംയൊെതീന്്പള്്ിെി
ല്ംതല്ക്്ാലംസംഘംഞെര്്ന്്്ള്്േമസ്ക്്ാ
രംേിര്്ത്്ിെയ്ക്്ാനതീര്മാേംെര്ന്്ത്.

നഗരത്്ികലവിവിധപള്്ികളില്്സംഘടിതനമസ്കാരംനിര്്ത്്ികവച്്്

ഞതഞ്്ിപ്്ലം:െിദ്യാരഥിആത്്ഹത്യയെ
യ്തസംഭെത്്ിലക്റ്്ാഞോപിതയരസം
രക്്ിക്്ാനസരെകലാശാലശമിക്്്ന്്
തായ് ആഞ്ക്പം. മലബാര പ്കിസ്ത്യന
ഞോയളജിയലഅെസാേെരഷബി.എഇ
ക്്ഞണാമിക്സ്െിദ്യാരഥിജസ്പ്പീത്സി
ങ്ആത്്ഹത്യയെയ്തസംഭെത്്ിലക്
റ്്ാഞരാപിതയരരക്്ിക്്ായോര്ങ്്ികാലി
ക്്റ്്്സരെകലാശാല.അഞ്േവഷണംേട
ത്്ിെസരെകലാശാലെിദ്യാരഥിപരാതി
പരിഹാരയസലഞോയളജ്അധിക്തര്
യട െീഴ്െകളഅക്്മിട്്് േിരത്്ിയെങ്്ി
ല്ംരാപ്ട്്ീെസമ്്രദംകാരണംേടപടിക
ളശിപാരശയെയ്തില്്.
റിഞ്പ്ാരട്്് ര്ധോഴ്െ ഞെരന്് സിന
ഡിഞ്ക്റ്്് ഞൊഗത്്ിലസമരപ്്ിച്്്. ഞോ
യളജിന്കാരണംകാണിക്്ലഞോട്്ീസ്േ
ലകണയമന്്്ശിപാരശയെയ്്ാനഞപാല്ം
പരാതിപരിഹാരയസലഅംഗങ്്ളക്്ാ
െില്്.ഇടത്പക്്യ്ത്പ്പമ്ഖോെസിന
ഡിഞ്ക്റ്്്അംഗമടക്്ംെിലരകരശേേട

പടി ഞെണയമന്്് ഞൊഗത്്ിലആെശ്യ
യ്പ്യ്ട്ങ്്ില്ംരണ്്്ഞപരപ്കിസ്ത്യനഞോ
യളജ്പ്പിനസിപ്്ലിന്അന്ക്ലമൊിശ
ക്്മാെിൊദിച്്്.കഴിഞ്്സിനഡിഞ്ക്
റ്്ിലഅംഗമാെിര്ന്്പ്കിസ്ത്യനഞോയള
ജ്പ്പിനസിപ്്ലിയേരക്്ിക്്ാനര്ധോ
ഴ്െഞെരന്്സിനഡിഞ്ക്റ്്്ഞൊഗത്്ില
െിലഇടത്പക്്അംഗങ്്ളമ്ന്്ിട്്ിറങ്്്
കൊെിര്ന്്്.90പ്പെംത്്ിദിെസങ്്ള
ആെശ്യമായണങ്്ില്ംഅെസാേ യസമ
സ്്്്റില94മണിക്്്രമാ്പ്തമാണ്ഞോയള
ജിലക്്ാസ്േടന്്യതന്്്റിഞ്പ്ാരട്്ിലപറ
യ്ന്്്. 94മണിക്്്റിയേറഅടിസ്്ാേ
ത്്ിലഹാജരകണക്്ാക്്ിെഞ്പ്ാഴാണ്
പലര്ംയസമസ്്്്രഔട്്ാെത്.ഇക്്ഞണാമി
ക്സ്െക്പ്്ിലമ്ന്്്അധ്യാപകാരമാപ്ത
മാണ്ള്്യതന്്്ംഇതിലരണ്്്ഞപരഈ
െരഷംെിരമിക്്്ന്്തിോലലീയെട്ത്്ി
രിക്്്ൊയണന്്്ം റിഞ്പ്ാരട്്ില്ണ്്്. എ
ന്്ാല, പകരം സംെിധാേയമാര്ക്്ാന
ഞോയളജ്അധിക്തരതൊറാെിട്്ില്്.ഇ

ക്്ാര്യം െിശദമാെി അഞ്േവഷിക്്യണമ
ന്്്ംറിഞ്പ്ാരട്്ിലെ്യക്്മാക്്്ന്്്.ഞോ
യളയ്ജനറഭാഗത്്്േിന്്്മാന്ഷികപരി
ഗണേയ്ണ്്ാെിയല്്ന്്്ംറിഞപ്്ാരട്്ിലപറ
യ്ന്്്.
ഞകാെിഡ് ഭീതിയ്യട പശ്്ാത്്ലത്്ി
ലഞകപ്ന്്ീക്തമ്ല്യേിരണെക്യാംപ്ക
ളഒഴിൊക്്ി.െീട്്ിലിര്ന്്്ം ഉത്്രക്്ട
ലാസ്കളമ്ല്യേിരണെംേടത്്ാം.മാര
ച്്്24മ്തലആറാംയസമസ്്്്ഞബി.എ,ബി.
എസ്്ി,ഞ്ബകാം,ബി.ബി.എപരീക്്കള്യട
മ്ല്യേിരണെം ആരംഭിക്്ാേിരിക്്്ക
ൊെിര്ന്്്. ബി.എഡ് മ്ല്യേിരണെം
െ്യാഴാഴ്െയ്ംത്ടങ്്ാേിര്ന്്താണ്.സ
രെകലാശാലെിലജീെേക്്ാരക്്്സാേി
ഹ്റ്സറ്കള്ം ശരീഞരാഷ്മാവ് പരിഞശാ
ധിക്്ാന യതരമല സ്കാേറ്കള്ം ൊ
ങ്്ാന്ംസിനഡിഞ്ക്റ്്് ഞൊഗം തീര്മാ
േിച്്്.ഇനറരയേറ്്്ശ്ംഖലകളകാര്യക്്
മമാക്്ാനഊരാള്ങ്്ലയസാഹസറ്്ിയെ
ഏലപ്്ിക്്ാന്ംതീര്മാേമാെി.

ജസപ്പ്ീത്സിങിന്്്ആത്്ഹതയ്:ക്റ്്ാഞോപിതഞര
സംരക്്ിക്്ാനൊര്ങ്്ിസർവകാലാശാല

ോലികുുറുുിലസർകുുാർനിയമംലംഘിചു്ുഎസഎ്ഫഐു,
ലലനേുറിഅടകുുുനുുതുതടഞുുു
ഞതഞ്്ിപ്്ലം:കാലിക്്റ്്ിലഎസ്എഫ്ഐസരക്്ാരേിരഞ്ദ്ശം
ലംഘിച്്്ഹലപബ്റിപപ്െരത്്േംദീരഘിപ്്ിക്്ണയമന്്ആെശയ്ം
സംസ്്ാേസരക്്ാറിന്യറ േിലപാടിന് െിരദ്്മായണന്്്ആ
ഞക്്പം.യകാഞോണയേത്ടരന്്്സരെകലാശാലകീഴിയലെിെി
ധഞോഞളജ്കള്ംപഠേെക്പ്്്ംമാരച്്്31െയരഅടച്്ിടയമന്്
സരക്്ാരേിരഞ്ദ്ശംലംഘിച്്്എസ്എഫ്ഐ.കാലിക്്റ്്്സരെ
കലാശാലെിയലഹലപ്ബറ്്ിപ്പെരത്്േംദീരഘിപ്്ിക്്ണയമന്്്
ആെശ്യയ്പ്ട്്്ഹലപ്ബറിഅടക്്്ന്്ജീെേക്്ായരതടഞ്്്.സര
ക്്ാറിന്യറേിരഞ്ദ്ശയ്ത്ത്ടരന്്്ഹലപ്ബറിപ്പെരത്്േംരാ
െിയല10മ്തലഹെകിട്്്5യരൊക്്ിസരെകലാശാലഉത്്രെി
റക്്ിെിര്ന്്്.ഇയൊന്്്ംെകയെക്്ായതൊണ്കാലിക്്റ്്്കാ
ലാശാലെിലഎസ്എഫ്ഐയ്യടഗ്ണ്്ാെിസം.ഇതിയേത്ടര
ന്്്െിദ്യാരഥികള്മാെിരജിസ്പ്ടാരെരച്്േടത്്ി.ഹെസ്ൊന
സലറ്മാെിആഞോെിച്്്േടപടിയെട്ക്്ായമന്്്രജിസ്പ്ടാരെി
ദ്യാരഥികളകളക്്്്ഉറപ്്്േലകി..എന്്ാലമാരച്്്31െയരപഠ
േെക്പ്്്ംഞോസ്്്്ല്കള്ംഅടച്്സാഹെര്യത്്ിലഹലപ്ബറി
24മണിക്്്രപ്പെരത്്ിക്്്ന്്യമന്്ആെശ്യംധിക്്ാരമായണ
ന്്ാണ്ഒര്െിഭാഗംജീെേക്്ാര്യടേിലപാട്.ഈകാലെളെി
ലെിദ്യാരഥികള്ംഗഞെഷകര്ംസരെകലാശാലെിലഎഞ്ത്
ണ്്തില്്.എന്്ിട്്്ംഎത്്ിോണ്എസ്എഫ്ഐഗ്ണ്്ാെിസത്്ി
ന്മ്തിര്ന്്യതന്്്പരയ്ക്ആഞ്ക്പം.

കനുേകു്ുദിവെയിനുുപരിപാടിയുവടഭാഗമായി
കപരാനപുുുയിലുുവാഷ്കേസുേളുുസുുാപിചുുു
ഞപരാപപ്്്:യോഞോണപപ്തിഞോധത്്ിയ്്്ഞപ്ബക്്്ദിയെെിന്്പ
രിപാടിയ്യടഭാഗമാെിഞപരാപ്പ്്പട്്ണത്്ില്്െിെിധസ്്ലങ്്
ളില്്ഹകെിടാതിരിക്്ാംഹകകഴ്ക്കകയ്ാപ്്െിയ്്്ഭാഗമാെി
ൊഷ്ഞബസ്കള്്സ്്ാപിച്്്. പ്ഗാമപച്്ാെത്്്െിെിധസ്്ാപേ
ങ്്ള്യടയ്ംസംഘടേകള്യടയ്ംസഹകരണഞത്്യടൊണ്ൊ
ഷ്ഞബസ്കള്്സ്്ാപിച്്ത്.ഞപരാപ്പ്്ദിെഞോള്്ഡ്,മര്്ച്്്്്് സ്
അഞോസിഞെഷന്് യ്ത്്് െിംഗ് എന്്ിെര്യട സഹകരണ
ഞ്ത്യടആഞോളംഞകപ്ന്്ങ്്ളില്്ൊഷ്ഞബസ്കള്്സ്്ാപിച്്്.
പട്്ണത്്ിയലത്്്ന്്െര്്ക്്്ഹകകള്്അണ്ോശിേിഉപഞോ
ഗിച്്്ഇെിടങ്്ളില്്േിന്്്ംശ്െീകരിക്്ാം.ഞപരാപപ്്്ബസ്സ്്്്ാ്്്്
പരിസരത്്്േടന്്െടങ്്ില്്പ്ഗാമപച്്ാെത്്്പ്പസിഡ്്്്യക.
എം.റീേഉദ്ഘാടേംയെയ്ത്.പ്ഗാമപച്്ാെത്്്അംഗങ്്ളാെ
ആര്്.യക.രജീഷ്ക്മാര്്,പി.ബിജ്ക്ഷ്ണന്്,ജിഷയോട്്പ്്്റം,
ദിെഞോള്്ഡ്പപ്തിേിധികളാെജഫ്സീര്്ക്ന്്ത്്,്പശ്ീധരന്്പ
രിൊരത്്്,െിഞൊദ്മ്ത്കാട്,റിൊസ്േട്െണ്്്ര്്,െി.പി.േിഖി
ന്്,അന്്െര്്ആഞോളി,പി.ഉണ്്ിക്ഷ്ണന്്,െ്യാപാരിെ്യെസാ
െിപ്പതിേിധികളാെമ്സഫിലിപ്്്സ്,ഷാഫിഎന്്ിെര്്സംബ
ന്്ിച്്്.

ബര്േക്്് ദി ചെയിന്് പരിപാടിയ്ചട ഭാഗമായി ബപരാരപ്്്യില്്
സ്്ാപിച്്വാഷ്ബേസ്കള്്ചക.എം.റീനഉദഘ്ാടനംചെയ്്്ന്്്

മഞ്ച്രി :മഞ്ച്രിേഗരസഭകാര്യാലെ
ത്്ില്ംക്ഷിഓഫീസില്ംെിജിലന്്സ്
മിന്്ല്് പരിഞോധേ. യേല്്െെല്കള്്
േികത്്ിെസംഭെത്്ില്്അഴിമതിേട
ന്്്യെന്്പരാതിയെത്ടര്്ന്്ാണ്പരി
ഞോധേ.ര്ധോഴ്െ രാെിയല പത്്ര
ഞോയടൊണ്ോലംഗസംഘംപരിഞോധ
േേടത്്ിെത്.ക്ഷിഓഫീസില്്േിന്്്ം
ഞരഖകള്ംപിടിയ്ച്ട്ത്്്.ഡാറ്്ാബാങ്്ില്്
യതറ്്്തിര്ത്്ാന്്പ്പഞദശികേിരീക്്ണ
സമതിശ്പാര്്ശയെയ്ത266അഞപക്്
കള്്െട്്ംലംഘിച്്ാണ്പരിഗണിച്്യതന്്്
കയ്ണ്ത്്ിെതാെിഅറിയ്ന്്്.േഗരസ
ഭായെെര്്ഞപഴ്സോണ്പ്പാഞദശികേിരീ
ക്്ണസമിതിയ്യടഅധയ്ക്.്ഭരണസമി
തിയ്യട ഒത്്ാശഞോയടേഗരസഭെില്്
െെല്്േികത്്ല്്െയ്ാപകമാെിേടന്്താ
യ്ംകയ്ണ്ത്്ിെിട്്്ണ്്്.
േഗരസഭാഭരണസമിതിഅംഗങ്്ള്യട
ഞേത്ത്വത്്ില്്െിലഉഞ്ദയാഗസ്്ര്്അേ
ധിക്തമാെിഭ്മിതരംമാറ്്്ന്്തിന്ംേി

ര്്മ്്ാണംേടത്്്ന്്തിന്ംഒത്്ാശയെ
യ്്്ന്്്യെന്്്ംആഞ്ക്പമ്ണ്്ാെിര്ന്്്.
യേല്്െെല്്തണ്്ീര്്തടസംരക്്ണെട്്
പ്പകാരംപ്പാഞദശികേിരീക്്ണസമിതി
സ്വീകരിച്് േടപടികള്് േിെമെിര്ദ്്മാ
യണന്്്ം ഇതിന്ആര്്ഡിഒ മ്പ്്ാകൊ
ണ് അഞപക്്കള്് സമര്്പ്്ിഞ്ക്ണ്്യത
ന്്്ംച്ണ്്ിക്്ാണിക്്യ്പ്ട്ന്്്.ഇതിന്
പകരംക്ഷിഓഫീസര്്അഞപക്്സ്വീക
രിച്്്െെല്്േികത്്ാന്ള്്അന്മതിേ
ല്്കിെത്െട്്െിര്ദ്്മായണന്്ാണ്ൊദം.
ആര്്ഡിഒേല്്ക്ന്്അഞപക്്കള്്പരി
ഞോധിച്്്റിഞ്പ്ര്്ട്്്തയ്്ാറാക്്്ന്്താണ്
െിഞ്ല്ജ്ഓഫീസറ്യടയ്ംക്ഷിഓഫീസ
റ്യടയ്ംച്മതല.െിഞ്ല്ജ്ഓഫീസര്്,ക്
ഷിഓഫീസര്്,േഗരസഭായസപ്കട്്റിഎ
ന്്ിെര്് അധികാരദ്ര്്െിേിഞോഗം േട
ത്്ിെതാൊണ്പരാതി.2018യലേിെമ
ഞഭദഗതിെര്ന്്തിന്മ്പ്്്ലഭിച്്അഞപ
ക്്കള്്തീര്മാേംഎട്ക്്ാന്്അധികാര
മ്യ്ണ്ന്്േിരീക്്ണസമിതിയ്യടൊദം

യതറ്്ാണ്.
അഞപക്്സവ്ീകരിക്്്ന്്തിന്100ര്പ
യ്യടസ്്്്ാപ്്്പതിക്്ണയമന്്െട്്ംപാലി
ക്്ായതൊണ്പലഅഞപക്്കള്ം സ്വീക
രിച്്ത.്മിക്്തിന്ംരസീതിേല്്കിെില്.്ര
ജിസ്്് ്ര്് ഞെര്്ക്്ായതയ്ം േപ്്ര്് േല്്കാ
യതയ്ംതട്്ിപ്്്േടത്്ിയെന്്്കയ്ണ്ത്്ി
െിട്്്ണ്്്.ഉപപ്ഗഹെിപ്തംപരിഞോധിക്്ാ
ന്ംഅധിക്തര്്ക്ട്്ാക്്ിെില്്.ക്ഷിഓ
ഫീസറ്ംപ്പാഞദശികേിരീക്്ണസമിതി
യ്ംപാലിഞ്ക്ണ്്ഉത്്രവ്ംപാലിച്്ില്്.
മ്പ്്്ത്റക്്ല്്മിേിഹബപ്്ാസില്്െെ
ലിന്േട്െില്്േടക്്്ന്്ഓഡിഞ്റ്റിെം
േിര്്മാണംറെേ്യ്അധിക്തര്്തടഞ്്ി
രിന്്്.ഒന്്രഞെക്്ര്്സ്്ലത്്ാണ്െിപ്
ലമാെയകട്്ിടസമ്ച്്െേിര്്മാണം.ഡാറ്്ാ
ബാങ്്ില്്ഉള്്യപ്്ട്്സ്്ലത്്്യകട്്ിടേിര്്മാ
ണംതണ്്ീര്്ത്്ടസംരക്്ണേിെമംപാ
ലിക്്ായതൊയണന്്്ംഉടമസ്്യേതിയര
പ്കിമിേല്്ഞകയ്സ്ട്ക്്ണയമന്്്ംഅന്്്
േിര്്ഞദശിച്്ിര്ന്്്.

മഞച്്രിനഗരസഭ,ക്ഷിഓഫീസ്കളില്്
വിജിലന്്സ്മിന്്ല്്പരിഞോധന

സർകുുാർതീരുമാനം
നടപുുായിലുു;വവളുുതുുിവുുു
വില20തവനുു
തലഞശരി : ക്പ്്ി യെള്്ത്്ി
ന്യറെില13ര്പൊെിേിജ
യ്പ്ട്ത്്ിെസരക്്ാരപ്പഖ്യാ
പേംെരഷംരണ്്്തികൊറാ
െിട്്്ംസംസ്്ാേത്്്േടപ്്ിലാ
െില്്.പട്്ണ - പ്ഗാമഞെരതിരി
െില്്ായത20ര്പൊണ്ഇഞപ്്
ഴ്ംക്പ്്ിയെള്്ത്്ിന്കച്്െട
ക്്ാരഈടാക്്്ന്്ത്.2018ഞമ
യ്മാസത്്ിലാണ്ഭക്്്യമപ്ത്്ി
പി.തിഞോത്്മന്യറ സാന്്ി
ദ്്്യത്്ിലഞെരന്്ഞോഗംക്
പ്്ിയെള്്ത്്ിന്യറ െില ക്റ
ക്്ാന തീര്മാേിച്്ിര്ന്്ത്.
അെശ്യസാധേേിെമത്്ില
ഉളയപട്ത്്ിൊെിര്ന്്് േട
പടി.എന്്ാലക്പ്്ിയെള്്േി
രമ്്ാണകപ്്േിക്്ാരപപ്സത്്
ത തീര്മാേയ്ത് എതിരത്്്
ഹഹഞ്ക്ടതിയെസമീപിച്്്.
ൊദത്്ിയൊട്െില ഹഹ
ഞ്ക്ടതിസരക്്ാരേിലപാടാ
ണ് അംഗീകരിച്്ത് .ഇക്്ഴി
ഞ്്ദിെസംഇത്സംബന്്ി
ച്്് ഉത്്രവ്ംപ്റത്്് െന്്്.
എന്്ാല ഞോടതി തീര്മാേ
ത്്ിന്യറപിന്്ായലസരക്്ാ
രിന്യറെിജ്്ാപേംപ്റത്്്
െരാത്്ത് െിതരണ കപ്്േി
ക്്ാരക്്്പിടിെള്്ിൊെി.യെ
ള്്ം േലക്ന്്ത് ക്പ്്ിെില
ഞരഖയ്പ്ട്ത്്ിെഎം.ആര.പി.
െിലൊെ 20 ര്പയ്ക്്ാണ് .
െിജ്്ാപേത്്ിലെക്പ്്്യസ
പ്കട്്റിഒപ്്ിടാത്്സാഞ്ങ്തിക
ത്വമാണ്അെശ്യെസ്ത്ൊെ
യെള്്ത്്ിന്ം െിേൊവ്ന്്
ത്.

വീടുുമുുവയപീഡിപുുിചുുനപുതി
േീഴടങുുി
മഞ്ച്രി: പട്്ികജാതി െിഭാഗ
ത്്ില്്യ്പ്ട്് െീട്്മ്്യെ പീഡി
പ്്ിച്്്യെന്്ഞകസിയലരണ്്ാം
പ്പതിമഞ്ച്രിഎസ്സിഎസ്
ടിഞോടതിെില്്കീഴടങ്്ി.കാ
ഞ്്ിരംപറപ്്് ൊത്്ംപിലാ
ക്്ല്്റഫീഖ്(28)ആണ്കീഴട
ങ്്ിെത്.പ്പതിയെഞോടതി14
ദിെസഞ്ത്ക്്് റിമാന്റ് യെ
യ്ത്.ഇക്്ഴിഞ്്എട്്ിന്യോ
ഞ്ട്ട്്ിഎെര്്ഞോര്്ട്്ിന്സമീ
പംഞോഡ്ജിലാണ്ഞകസിന്്ാ
സ്പദമാെസംഭെം.ഞകസിയല
ഒന്്ാംപ്പതിഎടപ്്റപ്്്ഷാഹ്
ല്്ഹമീദ്ഒളിെിലാണ്.

അണുവിമുകുുലായനി
വിതരണംവെയതുു
മഞ്ച്രി: മഞ്ച്രിെില്് യോ
ഞോണസ്്ിരീകരിച്്സാഹെ
ര്യത്്ില്്ഞോഞളജ്െിദ്യാര്്ഥി
കള്്അണ്െിമ്ക്്മാക്്ാന്
ള്്ലാെേിതയ്്ാറാക്്ിസൗജ
േ്യമാെിെിതരണംയെയ്ത്.മ
ഞ്ച്രിയോരപ്്െില്്അഹമ്്
ദ്ഹാജിയമഞ്മ്റിെല്്യ്ണി
റ്്ി െിമന്്സ് ഞോഞളജ് രസത
പ്ത്്െിഭാഗംെിദ്യാര്്ഥികളാണ്
ഹകകള്് അണ് െിമ്ക്്മാ
ക്്ാന്ള്് ലാെേി ഞോഞളജ്
ലാബില്്േിര്്മിച്്ത്.െിദ്യാര്്ഥി
കള്്ക്്്ംജീെേക്്ാര്്ക്്്ംമാ
പത്മല്്സമീപയത്്െീട്കളിഞല
ക്്്ം ലാെേി സൗജേ്യമാെി
െിതരണംയെയ്ത്.ഞോ.മ്
ഹമ്്ദ് ബഷീര്് ഉമ്്ത്്്ര്്,
ഞോ.പിഞ്ജയാതി,ഞോ.യകദീ
പ,യകശബാേ,േജീറ,അേീ
സ്റഹ്്ാന്്,കണ്്ിെന്്മ്ഹമ്്
ദലി,എപിയൊയ്തീന്്ക്ട്്ി,റ
സ്മിന്്, സഫ,ആെിഷസേ
ഞേത്ത്വംേല്്കി.

സാനിവറുുസർവിതരണം
വെയതുു
തലഞശരി:യകാഞോണഹെറ
സിയേപ്പതിഞോധിക്്ാനക്
ട്തലസന്്ാഹങ്്ളഏരയ്പ്
ട്ഞ്ത്ണ്്ി െര്യമന്്്അഡ്വ.
എ.എന ഷംസീര എം.എല.
എ. യകെര ആന്റ് ക്യ്െര
ഫൗഞ്ണ്ഷന,തലഞശരിയെല
യഫെര അഞോസിഞെഷന
എന്്ിസംഘടേകള്യടസഹ
കരണഞ്ത്യട തലഞശരി പ്പ
സ് ഞോറംസംഘടിപ്്ിച്് സാ
േിഹ്റ്സരെിതരണഉദ്ഘാട
േം യെയ്ത് സംസാരിക്്്ക
ൊെിര്ന്്്അഞ്ദ്ഹം.സാഹ
െര്യവ്ം തച്്വ്ം ഞൊക്്ി
സാേിഹറ്്സര,മാസക്്എന്്ി
െയ്യട കാര്യത്്ില യോള്്
േടക്്്ന്് സന്്രഭത്്ില ഇ
ത്്രംസൗജേ്യസംരംഭങ്്ള
ഏയറ പ്പധാേയ്പ്ട്്താണ്.
യോഞോണയെപറ്്ി ഭീതിയ്ം
ഞെെലാതിയ്മല്് ജാപ്ഗതൊ
ണ്ഞെണ്്ത്.എെിയടയ്ംആ
ള്കളക്ട്്ംക്ട്ന്്ത്ഒഴിൊ
ക്്ണം. ഇക്്ാര്യത്്ില സര
ക്്ാരേലകിെേിരഞദ്്ശങ്്ള
ജേംസ്വീകരിച്്്കഴിഞ്്താ
യ്ംഎം.എല.എ.പറഞ്്്.ഹ
സ്തദാേംഒഴിൊക്്ിയ്ംസാ
മ്ഹ്യമാെഅകലംപാലിച്്്ം
െ്യക്്ിശ്ദ്്ിപ്ലരത്്ിയ്ം
ജിെിച്്ാല ഒര് പരിധി െയര
ഞോെിഡ്ഹെറസിയേഅക
റ്്ിേിരത്്ാോവ്യമന്്്ത്ടര
ന്്്സംസാരിച്്എരഞ്ഞ്ളി
പ്പാഥമിക ആഞോഗ്യ ഞകപ്ന്്
ത്്ിയലയമഡിക്്ലഓഫീസര
ഞോ.സി.പി.ബി ഞോയ് പറ
ഞ്്്.മാസ്കിന്ഞെണ്്ിഅോ
െശ്യമാെി പരക്്ം പാഞെണ്്
തിയ്ല്ന്്്ംഞോഗികള്മാെിഇ
ടപഴക്ന്്െര്ം അത്്രംസാ
ഹെര്യങ്്യള ഞേരിട്ന്്െര്ം
മാപ്തംമാസ്ക്ധരിച്്ാലമതി
ൊവ്യമന്്്ം അഞ്ദ്ഹം ഓര
മ്്ിപ്്ിച്്്. പ്പസ്ഞോറംപ്പസി
ഡണ്്്േൊസ്ഞമത്്രഅധ്യ
ക്്ത െഹിച്്്. യക.എസ്.എ
അബ്്്ളലത്്ീഫ്,െി.പിഅ
ഹമ്്ദ്റിൊസ്, പ്പസ്ഞോറം
യസപ്കട്്റിഎന.സിറാജ്ദ്്ീന,
ഞോ. യസപ്കട്്റി യക.പി.ഷീജി
ത്്്എന്്ിെരസംസാരിച്്്.

യുവതിയിലുുനിനുുും
പണംതടുുിയകേസിലുു
ശികുുിചുുു
മഞ്ച്രി:34കാരിെില്്േിന്്്ം
അരലക്്ംര്പതട്്ിയെട്ത്്
ഞകസില്്പപ്തിക്്്ഞോടതിോ
ല്െര്്ഷം തടവ്ശിക്് െിധി
ച്്.്െര്്ക്്ലശിെഗിരികാഞ്്ി
രംക്ഴി ഫിഞോസ്ഖാന്്
(42)യേൊണ്മഞ്ച്രിഎസ്
സിഎസ്ടിഞോടതിശിക്്ിച്്
ത്.2017യഫപ്ര്െരിെിലാണ്
സംഭെം.ഡല്്ഹിെില്്േഴ്സാ
െ യ്െതിയ്മാെി യഫയ്
സ്ര്ക്്ില്യടൊണ്പ്പതിപ
രിെെയ്പ്ട്്ത്.

ഏരതു്ുമുകുുിലുു
പീടിേകു്ുതീപിടിചുുു
ഞപരാപ്പ്് : എരെട്്്ര്് ഏര
ത്്്മ്ക്്്ക്ഞ്ട്ത്്്ഞോഡില്്
ഞതക്്ില്് മഹാെിഷ്ണ് ഞ്ക്
പ്തത്്ിന്സമീപംപീടികക്്്തീ
പിടിച്്്. ക്ഞ്ട്ത്്് ഞോഡില്്
ക്ന്്്മ്്ല്് താഴക്ട്ംബപ്ശീ
എസ്െിഇപിസംരംഭമാെക്
ന്്്മ്്ല് മീത്്ല്്െേജയ്യട
അറപീടികക്്ാണ്തീപിടിച്്ത.്
ഇന്്യലകാലത്്്10മണിഞോ
യടൊെിര്ന്്് സംഭെം. ഈ 
സമെംഅപ്്ലത്്ില്്പ്ജേ
ടക്്്ന്്തിോല്്ഉടമകടെടച്്്
അപ്്ലത്്ില്് ഞോെഞ്പ്ഴാ
െിര്ന്്്തീ പിടിത്്മ്ണ്്ാെ
ത്.മരംയോണ്്്േിര്്മ്്ിച്്അറ
ക്്്തീപിടിച്്ില്്.ഞമല്്ക്്്രപ്
ര്്ണമായ്ംകത്്ിേശിച്്്.ഓ
ക്ടിെോട്്്കാര്്െെലില്്േി
ന്്് യെള്്യമട്ത്്് തീ അണ
ക്്ാന്് പ്ശമിയ്ച്ങ്്ില്ംതീ അ
ണക്്ാോെില്്. ഉടന്് ഞപരാ
പ്പ്്െില്്േിയ്ന്ത്്ിെഅഗ്്ി
ശമേ ഞസോംഗങ്്ള്ം ോട്്്
കാര്ംഞെര്്ന്്്തീഅണക്്്ക
ൊെിര്ന്്്.

സമസത്ഓഫീസുേളിലുു
നിയനതുുുണം
ഞെളാരി:ഞോെിഡ്-19മ്ന്്ക
ര്തല്്േടപടികള്യട ഭാഗമാ
െിഇേിഒരറിെിപ്്്ഉണ്്ാവ്ന്്
ത് െയര ഞെളാരിസമസ്താല
െം,ഞോഴിഞക്്ട്സമസത്ര്
ക്്്ഡിഞ്പ്& പ്പസ്്്,പ്തിെ
ങ്്ാടിെരക്്ല്്അല്്ബിര്്റ്ഇ
സ്ലാമിക് പ്പീസ്ക്ള്് എന്്ി
െിടങ്്ളില്്യോത്ജേസപ്്
ര്്ക്്വ്ം മീറ്്ിംഗ്കള്ം േി
ര്്ത്്ിയെച്്താെിസമസ്തഞക
രളഇസ്ലാംമതെിദ്യാഭ്യാസ
ഞോര്്ഡ് ജേറല്് മാഞേജര്്
അറിെിച്്്.

മഞ്ച്രി:പതിഞേഴ്കാരിയെ
തട്്ിയ്ക്ണ്്്ഞോെി ബലാ
ല്്സംഗം യെയ്ത്യെന്് ഞക
സില്് റിമാന്റില്് കഴിയ്ന്്
യ്ൊെിന്യറജാമ്യാഞപക്്മ

ഞ്ച്രി ഞോക്ഞോസ്യപഷ്യ
ല്്ഞോടതിതള്്ി.പറെണ്്പ്
ത്്േങ്്ാടിക്ട്്ാത്്് െീട്്ില്്
േിസാര്് (25)ന്യറ ജാമ്യാഞപ
ക്്ൊണ്തള്്ിെത്.2019ഡി

സംബര്് 13ോണ് ഞകസിന്്ാ
സ്പദമാെസംഭെം.യപണ്്ക്
ട്്ിയെഓഞ്ട്റിക്്െില്്കെറ്്ി
ത്ശ്രിയല ഞോഡ്ജില്് യോ
ണ്്്ഞോെിബലാല്്സംഗംയെ

യ്ത്യെന്്ാണ് ഞകസ്. യപ
ണ്്ക്ട്്ിയ്യട ഒര്പെന്്ത്
ക്്ംെര്ന്്സ്വര്്ണ്്മാലഭീഷ
ണിയ്പ്ട്ത്്ികെര്്ന്്തായ്ം
പരാതിയ്ണ്്്.

തട്്ികക്്ണ്്്പോയിബലാത്്ംഗംകെയത്യ്വാവിന്ജാമയ്മില്്
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േട്്ംകോകലഎന്്ചിപത്ത്്ില്കടമലോളിെള്കടപപ്ിേതാരമാേിമാേിേ
നടിോണ്മാളവിെകൊേനൻ.രജനീൊന്്ികന്്്കപട്്േില്കടമാളവിെ

തമിെിലം്തിളങ്്ി.അഭിനേത്്ികൊപ്്ംതകന്്കൊഡലിങ്രംഗത്്്ംേജീവ
മാണ്മാളവിെ.കപട്്യക്്്്പിന്്ാകലവിജേിയ്കടനാേിെോേിമാറ്്്്േിലം്

മാളവിെഅഭിനേിച്്ിര്ന്്്.മാനഗരം,ഗെേിത്ടങ്്ിേേിനിമെളില്കട
പശ്കദ്്േനാേകൊകെഷ്െനെരാജാണ്ചിപത്ംേംവിധാനംകചയ്്്ന്്

ത.്മാറ്്്്േികന്്്ഓഡികൊകൊഞ്്്അട്ത്്ികടോണ്കചഗന്്േിൽ്്
നടന്്ത.്ചടങ്്ിൽ്്മറ്്്താരങ്്ൾ്്കക്്പ്്ംമാളവിെയം്തിളങ്്ിേിര്

ന്്്.ഓഡികൊകൊഞ്്ിനികടഎട്ത്്ചിപത്ങ്്ൾ്്നടിതകന്്ോണ്ഇ
കപ്്ൾകോഷയ്ൽമീഡിേേില്കടപങ്്്വച്്ിരിക്്്ന്്ത.്മാളവിെയ്കട

ചിരിച്്്കോണ്്്ളളചിപത്ങ്്ൾ്്കോഷയ്ൽ്്മീഡിേേിൽ്്തരംഗമാേിരി
ക്്്െോണ.്കനരകത്്ലാകമ്ിഫാഷൻവീക്്ികലമാളവിെയ്കടചിപത്

ങ്്ളം്േമ്േമാധയ്മങ്്ളിൽഏകേപശ്ദ്്ിക്്കപ്്ട്്ിര്ന്്്.അകതേമേം
കപട്്േികലപശ്കദ്്േപപ്െടനമാണ്മാളവിെകേവിജയ്ചിപത്ത്്ികലക്്്എ

ത്്ിച്്ത.്മാറ്്്്േിന്കവണ്്ിമാളവിെകനരകത്്
പാർ്്ക്്ൗർ്് പരിശീലനം കനടിേിര്ന്്്.

തമിെിൽ്്മാളവിെയ്കടരണ്്ാമകത്്
ചിപത്ം ക്ടിോണ് മാറ്്്്ർ്്. വിജ

യക്്്്ം മാളവിെ കൊേനം് പ്േ
കമവിജയ്കേത്പതിയം്മാറ്്്്
േിൽ്് പപ്ധാന കവഷത്്ിൽ്് എ
ത്്്ന്്്ണ്്്.ചിപത്ത്്ിൽ്്േളപതി
യ്കടവില്്ൻ്്കവഷത്്ിലാണ്മ
ക്്ൾ്്കേൽ്്വൻ്്എത്്്ന്്ത.്
വിജയ്ചിപത്ത്്ികലപാട്്്െകള
ല്്ാംകനരകത്്തരംഗമാേിമാ
േിേിര്ന്്്.അനിര്ദ്്്രവിചന്്
ോണ്േിനിമയക്്്്േംഗീതകൊ
ര്ക്്ിേിരിക്്്ന്്ത.്

സി
ംപ
ിളാ

യി
മാ

ളവ
ിേ
കോ

േന
ൻ

രണ്്്ലതന്്ിന്്്യൻ
േണ്്ക്്രമാരഭാ േിബേദ്ർഎന്്ാൽമല

ോളേിനിമയ്കടചിരിമ്
ഖങ്്ളാേിര്ന്്്.കതന്്ിന്്്യൻേി
നിമേിൽ രണ്്് ബേ് െണ്്ക്്ർമാ
രാണ് കപകരട്ത്്ത.്അതിൽ േീ
നിേർബേദ്ർതകന്.്ക്ഞ്്ാല്
എന്്ാേിര്ന്്് അന്്കത്് കപര.്
അമിതാഭ്ബച്്കനആേയ്മാേികെ
രളത്്ിൽഅവതരിപ്്ിച്്ത്ബേദ്
ർ ആേിര്ന്്്. മധ്വം് ബച്്നം്
അഭിനേിച്് ോത് േിന്്്സ്്ാനി
എന്്ചിപത്ംേിലീേ്കചയത്ഇതി
ോേ് പികക്ചഴേ്് ബേദ്േികന്്്
താേിര്ന്്്.ക്ഞ്്ാല്എന്്കോ
ട്ങ്്ല്്്ർക്്ാരകനബേദ്ോക്്ിേ
തം്തിക്്്േിശ്്ിതകന്.്

നവറൊയിോജെില്്്ക്റിപ്്്
കൊകോണേിവേകവതനക്്ാര്കടജീവിതകത്്എങ്്

കനബാധിക്്്ന്്്കവന്്്ൊജൽ്്അഗർ്്വാൾ്്പേയ്ന്്്.ൊജ
ൽ്്താൻ്്െണ്്്മ്ട്്ിേഒര്െയ്ാബ്ഗപ്ഡവറ്കടൊരയ്മാണ്ൊ

ജൽ്്കോഷയ്ൽ്്മീഡിേേില്കടപങ്്്കവച്്ത.്”െെിഞ്്48മണി
ക്്്േിന്ള്്ിൽ്്ഞാനാണ്അോള്കടആേയ്െറ്്്്മർ്്എന്്്പേ

ഞ്്്കോണ്്്ഒര്െയ്ാബ്ഗപ്ഡവർ്്എകന്്്മ്ന്്ിൽ്്െരഞ്്്.ഇ
കന്്ക്്ിലം്വീട്്്ോധനങ്്ൾ്്വാങ്്ികോണ്്്വരാനാേിഭാരയ്പേ
ഞ്്ിര്ന്്താേിഅോൾ്്പേഞ്്്.ഈഗവേേ്നമ്്കളകേല്്ാംെ
ഷ്്ത്്ിലാക്്ിേിട്്്ണ്്്.എന്്ാൽ്്േിവേകവതനക്്ാരാേആള്െകള
ഏറ്്വം്ക്ട്തൽ്്ദ്രിതംഅന്ഭവിക്്്ന്്ത.്ഞാൻ്്അോൾ്്ക്്്500
ര്പഅധിെമാേിനൽ്്െി.ഇത്വലിേൊരയ്മല്്,നമ്്ളാൽ്്െെിയ്ന്്
ത്നമ്ക്്്കചയ്്ണം.െയ്ാബ്ഗപ്ഡവർ്്മാർ്്,െച്്വടക്്ാർ്്എന്്ിവ
ർ്്ക്്്ക്േച്്്ക്ട്തൽ്്നൽ്്ക്െ.നിങ്്ളാേിരിക്്്ംഈേിവേകത്്
അവര്കടഅവോനഉപകോക്്ാവ”്എന്്്ൊജൽ്്പേയ്ന്്്.

കമ്്്ളങ്്ിനനറ്്്സില്്്സംവിധായേന്പര്സ്ോരം

മിെച്്നവാഗതനാേേംവിധാേെന്ലഭിക്്്ന്്പ്ര
േെ്ാരമാേകൊല്്പ്ഡിപശ്ീനിവാേോവ്പ്രേ്ൊ

രംക്മ്്ളങ്്ിഗനറ്്്േ്േംവിധാേെൻമധ്േിനാരാേ
ണന.്ഒന്്രലക്്ംര്പയം്ശിൽപ്്വം്പപ്ശേത്ിപപത്വം്
അടങ്്്ന്്താണ്പ്രേെ്ാരം.ഉേി-േിേർജിക്്ൽേഗ്പ്ട
ക്്്എന്്കോളിവ്ഡ്ചിപത്കൊര്ക്്ിേആേിതയ്ധറം്മിെ
ച്്നവാഗതേംവിധാേെന്ള്്ഈവർഷകത്്പ്രേെ്ാ
രംപക്്ിട്്ിട്്്ണ്്്.കപ്പമപ്േത്െംഎന്്തകന്്്െന്്ിച്്ിപത്ംേംവി
ധാനംകചയത്്കോണ്്ിരിയക്്്കവമരണകപ്്ട്്േംവിധാേെനാ
ണ്കൊല്്പ്ഡിപശ്ീനിവാേോവ.്അകദ്്േത്്ികന്്്േമ്രണ
യക്്്ാേി1997മ്തൽേമ്്ാനിയക്്്കപ്്ട്ന്്താണീപ്രേെ്ാരം.

നലല്ാ്ര ്നാലെക്്ായ.്... കകാറോണതപ്രിറോധിക്്ാനള്്്ജാതര്രയിലാണ്റോകം.നിരവധിയാതര്ക്്ാരാണ്ദിവസവം്കത്െയന്ിൽയാതര്കെയ്്്ന്്ത.്കത്െയിനികല
റോരികളികലഹാൻഡിൽപിെിച്്ാണ്യാതര്ക്്ാർകയറാറള്്്ത.്തപ്രിറോധതപ്വർ്്ത്്നത്്ിക്്്ഭാരമായിഹാൻഡിലം്റോരിയം്കമക്്ാനിക്്ൽകയ്ാറരജ്
ആൻഡ്വാരൻജീവനക്്ാർകജറ്്്ക്്ിനിങ്കമഷീനിക്്്സഹായറ്തക്െഅണന്ാശിനിഉപറോരിച്്്വത്്്ിയാക്്്ന്്്.റോഴിറ്കട്്കറയ്ൽ്്റവസ്ററ്ഷ്നിൽ
നിന്്്ള്്കാഴെ്. -വിമിത്്്ഷാൽ

കോവി(ഡ)്ധി
േിവേംരണ്്ാേിരത്്ിന്മ്െളിലാേിര്ന്്്െച്്വടം.കോകോണനിേപന്്്

ണങ്്ൾവന്്തിൽപികന്്അഞ്്്റ്ര്പകോലം്തിെച്്്െിട്്ാത്്സ്്ി
തിോണ.് കവനലാണ് പെങ്്ള്കട
ആവശയ്മ്കണ്്ക്്ിലം് ആൾക്്ാർ
കോഗംപടര്ന്്ത്കപടിച്്്പ്േത്്ി
േങ്്ാേികല്്ന്്താണ്പപ്ശന്ം.നഗര
ത്്ികന്്്ഏറ്്വം്തിരകക്്േിേഇവി
ട്കത്്സ്്ിതിഇതാകണക്്ിൽമറ്്്
ള്്സ്്ലങ്്ളികലഅവസ്്പപ്കത്യ
െംപേകേണ്്ആവശയ്മില്്കല്.്ഭാ
രയ്യം്ക്ഞ്്്മടക്്ംഎകന്്്ഒര്വ
ര്മാനത്്ിൽനിന്്ാണ്െെിയ്ന്്
ത.്െെിഞ്്ഒരാഴച്ോേിരാവികല
വന്്്പെങ്്ൾനിരത്്ിവച്്്ഇവിടി

രിക്്്ം.കൊഡ്എട്ത്്വകോലം്വിറ്്്തീരാൻപാടാണ.്ച്ട്ക്ട്തലാോതി
നാൽഗവക്കന്്രംഇവകപട്്ന്്്കെടാവം്.കൊശമാക്ന്്വെളയം്.ഇകപ്്ൾ
ഒന്്്ംവിറ്്്കോൊത്്തിനാൽഗവക്ന്്രംെളോോണ്പതിവ.്കൊഡ്വര്
ന്്ത്എട്ത്്്കവയക്്്ാന്ള്്വര്മാനംഇല്്ാത്്തിനാൽപെേത്കോകലഎ
ട്ക്്ാറം്ഇല്്.പെങ്്ളാേതിനാൽഅധിെംേിവേംഇരിക്്ാറ്മില്്.ജീവിക്്ാ
ൻപാടാണ.്എക്്ിലം്എന്്്ംതിരക്്്ള്്കതാട്്ട്കത്്പപ്മ്ഖേകറ്്്്േന്്്്കോ
ലം്െച്്വടമില്്ാകതപ്ട്്ിേത്ഓർക്്്ക്പ്ൾപപ്തിേന്്ിതനിക്്്മാപത്മല്്
കല്്എകന്ാ്രാശവ്ാേമ്ണ്്്.

സ്മരരദ്്്ൻ
(േഴക്്ച്്വടം)

സ്്്്ാചയ്്തിര്വനന്്പ്രം

മോട്്േിയ്കടവിലക്ട്്ിേത്മ്തൽവാങ്്ാന്ള്്വര്കടഎണ്്വം്ക്േകഞ്്ക്്ി
ലം്തിര്വനന്്പ്രത്്്കോകോണവകന്്ന്്്അേിഞ്്ത്മ്തൽആരം്വരാ

താേി.പതികനഴ്വർഷകത്്ളമാേിനഗര
ത്്ിൽകൊട്്േിവിൽപനത്ടങ്്ിേിട്്്.ഇപത്
യം്പപ്തിേന്്ിമ്മ്്്ണ്്ാേിട്്ില്്.വെിോ
പത്ക്്ാരാണ്ോധാരണഇവികടനിന്്്ം
ക്ട്തലം്കൊട്്േിഎട്ക്്്ന്്ത.്ഇകപ്്
ൾ കേപെ്കട്്േിേറ്്ികലയം് േമീപകത്്
ബാങ്്്െളികലയം്സ്്ാപനങ്്ളികലയം്
ജീവനക്്ാരല്്ാകതആരം്ഇത്വെികോ
ലം്വര്ന്്ില്്.പികന്്ങ്്കനജീവിക്്്ം.േി
വകേന6ബ്ക്്്വകരവിറ്്്കൊണ്്ിര്ന്്
എനിക്്്ഇകപ്്ഒന്്്കോലം്പ്ർത്്ിോ
ക്്ാൻ െെിയ്ന്്ില്്. 25 എണ്്മ്ള്് ഒര്
ബ്ക്്ിൽെെിഞ്്േിവേങ്്ളാേിെച്്വ
ടംഅവോനിപ്്ിക്്്കപ്്ൾപകത്്ളംടി
ക്്റ്്്െൾബാക്്ിോക്്ിോണ.്ക്േച്്്േി
വേംവിൽപനനിർത്്ിേിര്ന്്്.എന്്്
കചയ്്ാൻ.വെേിലയക്്്ട്ത്്ാണ്വീട.്കവ
കേവര്മാനമില്്ാത്്ത്കൊണ്്്വര്ന്്്.

പികന്്നമ്ക്്്മാപത്മല്്കല്്എല്്ാവർക്്്ംപപ്ശന്മാണ.്അകതാകക്്കൊണ്്്
ആകോട്പരാതിപേോൻ.

മോഭന
മോട്്റിവിൽപ്്ന,

സ്്്്ാചയ്്തിര്വനന്്പ്രം

നഗരത്്ിൽഇപത്യം്മന്ഷയ്രില്്ാത്്േിവേങ്്ൾഓർമേിൽകോലം്ഇല്്.നിർത്്ാകതഓടി
കക്ാ്ണ്്ിര്ന്്വണ്്ികൊകോണകോഗബാധതിര്വനന്്പ്രത്്്സ്്ിരീെരിച്്കോകടഎവികട
കേക്്ിലം്ഒത്ക്്ിേികടണ്്അവസ്്ോണ.്കനരകത്്പെൽമാ
പത്മാണ് ഓടിേിര്ന്്ത.് ഇകപ്്ൾ രാപത്ിയം് ക്ടി ഓടിോലം്
500ൽതാകെോണ്വര്മാനം.അതം്ഇന്്നത്്ിന്ള്്ത്െെി
ഞ്്ാൽെിട്്്ന്്ത്ച്്മാേവര്മാനത്്ിലാണ്ഭാരയ്യം്ക്ഞ്്്ം
െെിയ്ന്്ത.്കേേിൽകവകറ്്്്ഷൻ,ബേ്റ്്്്ാന്്്്പരിേരകത്്ല്്ാം
അവിട്കത്്ഓകട്്ക്്ാർക്്്കോലം്ഓടിത്്ീരാത്്പത്ോപത്ക്്ാ
രാേിര്ന്്്വന്്ിര്ന്്ത.്ഇകപ്്ൾഅവികടയ്ള്്വരിൽഭ്രിഭാഗ
വം്കവറ്കതെിടക്്്െോണ.്ഇങ്്കനകോോൽഈമാേകത്്
വണ്്ിയ്കടഅടവം്മ്ടങ്്്ം.2080ആണ്ഒര്മാേംഅടവ.്ഇ
ത്വകരമ്ടക്്ിേിട്്ില്്.ആേയ്മാോണ്ഇപത്ഗതികെടികലകക്്ത്്്
ന്്ത.്എനിക്്മാപത്മല്്നഗരത്്ികലഎല്്ാഓകട്്ക്്ാർക്്്ംഇത്
തകന്്ോണ്പേോന്ള്്തം്.ഒന്്്ംെിട്്ിേികല്്ക്്ിൽകനരകത്്
കേപെ്കട്്േിേറ്്്ജീവനക്്ാര്കടകഷേർഓട്്കമക്്ിലം്ഉണ്്ാേിര്
ന്്്.ഇകപ്്ൾഅവികടയം്ആൾക്്ാർക്േവാണ.്ഒര്മിച്്്ഓകട്്
േിൽെേോൻകോലം്ആൾക്്ാർമടിക്്്ന്്സ്്ിതിോണ.്ഭീതി
കൊകടോണ്ഓകോേിവേവം്തള്്ിനീക്്്ന്്ത.്േീർഘദ്രഓട്്
ങ്്കൊന്്്ംെിട്്്കന്്േില്്.ടൗണിൽവട്്ംെേങ്്ാൻച്ര്ക്്ംോപത്ക്്ാർമാപത്ം.ഇനിയം്നിേ
പന്്്ണങ്്ൾെട്ത്്ാൽഓട്്ംതീർത്്്ംഇല്്ാതാകം്

ക്മാർ
(ഓമട്്ഡര്ൈവർ)

മേര്ർക്്ടസവ്മേശി,തിര്വനന്്പ്രം

കെിഞ്്ഒരാഴച്ോേിൊരയ്മാേിവിൽപ്്നകോലം്നടക്്്
ന്്ില്്.കോഡില്കടആൾക്്ാർവന്്ാലകല്്െച്്വടംനടക്്്.കൊ
കോണകേന്്്കെട്്ത്കൊണ്്്വെിേില്കടവര്ന്്വർകോലം്നി
ൽക്്ാകതകോക്െ
ോണ.്സ്്ിരംകൊട്്
േി വാങ്്ിേിര്ന്്
ോേന്്ാര്കോലം്
ഇകപ്്ൾ ഈ വെി
ക്്് കോലം് വരാേി
ല്്.എക്്ിലം് രാവി
കലവന്്ിവികടേിരി
ക്്്ം. ഗവക്കന്്
രംതിരിച്്്കോകം്.ബാലരാമപ്രത്്ാണ്വീട.്പലേിവേവം്ബ
േ്ൊശ്കോലം്െിട്്ാേില്്ാത്്സ്്ിതിോണ.്വീട്്ികലക്്്കവേ
വര്മാനകമാന്്്ംഇല്്ാത്്സ്്ിതി.കൊട്്േിയ്കടവിലക്ട്്ിേ
തം്വാങ്്ാൻവര്ന്്വകരപികന്്ട്്ടിക്്്ന്്്.കേപെ്കട്്േിേറ്്ികല
ക്്്തിരക്്ില്്ാകതകോൊൻെെിയ്ന്്ഈകോഡിൽകോലം്വ
െിോപത്ക്്ാർകോല്മില്്ാത്്സ്്ിെതിോണ.്എന്്്കചയ്്്കമ
ന്്േിേില്്.

മോഹനൻ,
മോട്്റിവിൽപ്്ന,ഹൗസിങമ്ോർഡ്ജംങഷ്ൻ,

തിര്വനന്്പ്രം

ജീവജെത്്ിന്ഒര്മണ്്പാപത്ംപദ്്തി
സംസ്്ാനതലത്്ില്്നടപ്്ാക്്്ന്്്
െക്്ംവിദയ്ാര്്ത്്ിേള്ലടപങ്്ാളിത്്ം
ജീവൊര്തയ്ത്്ികന്്്പരകോടിഎന്്്തായ്
വാനികലേിസ്പപ്ീംമാറ്്്്ർ്്ചിങേ്ായ്ഇന്്്ർ്്
നാഷണൽ്് അകോേികേഷൻ്് വികശഷിപ്്ിച്്
പശ്ീമൻ്്നാരാേണകന്്്എകന്്്ഗാമംഗാന്്ിജി
േില്കടമിഷകന്്്'ജീവജലത്്ിന്ഒര്മണ്്പാ
പത്ം'പദ്്തി

ഇക്ക്ല്്ം കെരള ഭാരത് േെ്ൗടേ്് ആന്്്്
ഗഗഡേ്്കലഒര്ലക്്ംവിേയ്ാർ്്ത്്ിെകളക്്്
ടിപകക്്ട്പ്്ിച്്്കോണ്്്പപ്വർ്്ത്്നംേംസ്്ാ
നംമ്ഴ്വൻവയ്ാപിപ്്ിക്്്ന്്്.അതിന്ആവശയ്
മാേമണ്്പാപത്ങ്്ൾ്്മിഷൻ്്േജ്്മാക്്ിേിട്്്
ണ്്്.വരം്തലമ്േഈപദ്്തിയ്കടേകന്്ശംഉ
ൾ്്ക്ക്ണ്്് പപ്വർ്്ത്്ികക്്ണ്്തികന്്്ആവശയ്
െത നാൾ്്ക്്്നാൾ്് ക്ടിക്്്ടിവരിെോകണ
ന്്്പശ്ീമൻ്്നാരാേണൻ്്പേയ്ന്്്.സ്ഷ്്ിെളി
ൽ്് ഏറ്്വം് മ്ൻ്്പന്്ിേിലാണ് മന്ഷയ്കൻ്്േ
സ്്ാനകമന്്തിനാൽ്്തനിക്്്താകെയ്ള്്ജീ
വിെള്കടകേല്്ാംസ്രക്്ഉേപ്്ാകക്്ണ്്ത്മന്
ഷ്കൻ്്േധാർ്്മിെമാേെടമോണ.്അതിജീവന
ത്്ിന്അവകേേോേികക്്ണ്്ത്മന്ഷയ്കന്്്
ഏറ്്വം്വലിേഉത്്രവാേിതവ്മാണ.്മന്ഷയ്കന
ന്്േപ്ീഷീേ്ഭ്മ്ഖത്്്നിന്്്അപപ്തയ്ക്്മാ
ോലം്മറ്്്േപ്ീഷിസ്െകളഒര്വിധത്്ിലം്
അത്ബാധിക്്ില്്.എന്്ാൽ്്ഏകതക്്ിലം്ഒര്
േപ്ീഷീേ്ഇവികടനിന്്്ംഇല്്ാതാോൽ്്അത്
മന്ഷയ്കന പപ്തിക്ലമാേി ബാധിക്്്െയം്
കചയ്്്ം.അത്കോണ്്്മറ്്്ജീവജാലങ്്കളേംര
ക്്ിച്്്നിർ്്കത്്ണ്്ത്മന്ഷയ്കന്്്തകന്്നില
നിലപ്ിന് ആവശയ്മാണ.്ഈ ഒര് േതയ്ം ഏറ്്
വം്ക്ട്തൽ്്അേികേണ്്തം്ഉൾ്്കക്്ണ്്്പപ്
വർ്്ത്്ികക്്ണ്്തം് ഭാവിവാഗേ്ാനങ്്ളാേ വി
േയ്ാർ്്ത്്ിെളാണ.്പരജീവിെള്കടകക്്മംഅവ
ര്കടജീവിതലക്്്യങ്്ളികൊന്്ാേിരിക്്ണം.

ഇത്വകരഅന്ഭവകപ്്ടാത്്ര്ക്്മാേവറ്
തികേ കെരളം അഭിമ്ഖീെരികക്്ണ്്ി വര്ന്്
നിലേികലക്്് ൊരയ്ങ്്ൾ്് എത്്ിേിരിക്്്ന്്്
എന്് ശാേപ്ത്നിഗമനങ്്കള അർ്്േിക്്്ന്്
ഗൗരവക്ത്കടവിേയ്ാർ്്ത്്ിെൾ്്ൊകണണ്്ത്
ണ്്്.െിണറ്െളം്ജലാശേങ്്ളം്വറ്്ിത്്്ടങ്്ി.
താപനില പെ്മാതീതമാേി വർ്്ദ്്ിച്്്.മന്ഷയ്
കൊെിച്്്ള്്ജീവജാലങ്്കളോണ്ക്ടികവള്്
ക്്ാമംക്ട്തൽ്്ബാധിക്്്ന്്ത.്ആനത്ടങ്്ി
േജീവിെൾ്്ജലമകന്വഷിച്്്ൊടിേങ്്ിനാടികല
കക്്ത്്ിത്്്ടങ്്ി!ോേജലത്്ിന്ഏറ്്വം്ക്
ട്തൽ്്െഷ്്കപ്്കടണ്്ിവര്ന്്ത്പക്്ിെളാണ.്
ജീവിതംക്ട്തൽ്്നഷ്്കപ്്ട്ന്്തം്അവർ്്ക്്ാ
ണ.്മന്ഷയ്കന്്്വിെലവം്േങ്്്ചിതവ്മാേപപ്
വർ്്ത്്നങ്്ൾ്്പക്്ിവർ്്ഗ്്ത്്ികൻ്്േജീവിതോ
േചരയ്ങ്്കളവലികൊരളവിൽ്്ഇല്്ാതാക്്ി.മര
ങ്്ൾ്്കവട്്ിക്്ളഞ്്തം്കോണ്്പെ്ീറ്്്നിർ്്മ്്ിതി
െൾ്്വർ്്ദ്്ിച്്തം്അവയ്കടഭക്്ണത്്ിനം്
താമേത്്ിനം്തടസ്്ങ്്ൾ്്സ്ഷ്്ിച്്്.ജലകപ്ോ
തസ്്്െള്കടപപ്ക്തിേത്്മാേഒഴ്ക്്്ഇല്്ാതാ
ക്്ിക്ടികവള്്വം്മ്ട്്ിച്്്!മന്ഷയ്കൻ്്േവീണ്്്
വിചാരമില്്ാത്്പപ്വ്ത്്ിെൾ്്ൊരണംഎപത്
േിനംപക്്ിെളാണ്അതിജീവനംോധയ്മല്്ാ
കതഭ്മിേിൽ്്നിന്്്അപപ്തയ്ക്്മാേത!്ന്റ്
െണക്്ിന്പേവെളാണ്ക്ടികവള്്ത്്ിനാേി
തലങ്്്ംവിലങ്്്ംപേന്്്െിട്്ാകതതളർ്്ന്്്താ
കെവീണ്മരിക്്്ന്്ത!്കവനൽ്്ച്്്ടിൽ്്ോേജ
ലം െിട്്ാകത മരണക്ത്ട് മല്്ിട്ന്് പക്്ിെ
ൾ്്ക്്് ക്ടികവള്്ം േംഭരിച്്്  വക്്ാന്ള്് മ
ണ്്പാപത്ങ്്ൾ്്  വിതരണം കചയ്്്ന്് പദ്്തി
കൊെത്്ാേയ്മാേിനടപ്്ാക്്ിേത്ആല്വാേി
കലമ്പ്്ത്്ടംേവ്കേശിോേപശ്ീമൻ്്നാരാേണ
നാണ!്അത്കോണ്്് ''ജീവജലത്്ിന് ഒര് മ
ണ്്പാപത്''കമന്്പദ്്തികേക്്്േിച്്്കേശീേഅ
ന്്ർ്്കദ്്ശീേമാധയ്മങ്്ൾ്്േികപ്്
ർ്്ട്്് കചയത്.്അത് പശ്ദ്്േി
ൽ്്കപ്്ട്്തായ്വാൻ്്ആസ്്ാന
മാേ 'േി സ്പപ്ീം മാറ്്്്ർ്് ചി

ങേ്ായ്ഇന്്്ർ്്നാഷണൽ്്അകോേികേഷൻ്്
കവേിട്്ഈൊര്ണയ്പപ്വ്ത്്ികേക്്്േിച്്്വിശ
േമാേി അകന്വഷിച്്്.ത്ടർ്്ന്്് അവര്കട കൊ

കോത്്ര ബഹ്മതിോേ ''േി ഗഷനിംഗ് കവ
ൾ്്ഡ്െംപാഷൻ്്അവാർ്്ഡ്''നലെ്ിഅവർ്്പശ്ീ
മൻ്്നാരാേണകനആേരിച്്്.

എല്്ാവർ്്ഷവം്കവനൽ്്െട്ക്്്കപ്്ൾ്്,ജ
ലലഭയ്തതീകരക്േയ്കപ്്ൾ്്പക്്ിെൾ്്ക്്്ക്
ടികവള്്ം േംഭരിച്്്വക്്്ന്്തിനാേി ആേിര
ക്്ണക്്ിന്മണ്്ാപത്ങ്്ളാണ്ജില്്േിലം്േമീ
പപപ്കേശങ്്ളിലം്പശ്ീമൻ്്നാരാേണൻ്്േൗജ
നയ്മാേി വിതരണംകചയ്്്ന്്ത.്ഇത്്വണ അ
ത്ൊേർ്്കോട്്്മ്തൽ്്തിര്വനന്്പ്രംവകര
േംേഥാനംമ്ഴ്വൻ്്വയ്ാപിപ്്ിക്്്െോണ.്

അക്്രേജ്്ം,പരിസ്്ിതി േൗഹ്േേ
ജ്്ം,വ്ക്്േജ്്ം,മോാവ്ക്്േജ്്ം,ജീവ
ജലത്്ിന്ഒര്മണ്്പാപത്ം,
കൊഗആകോഗയ്ത്്ിന്,മോത്്ാവികൻ്്േമോ
േർ്്ശനം,നടാം,നനയക്്്ാംനടക്്ൽ്്വക്്ാംത്
ടങ്്ിേ ഒട്്നവധി പദ്്തിെൾ്് എകൻ്്േ പഗ്ാമം
ഗാന്്ിജിേില്കടമിഷകൻ്്േെീെിൽ്്പശ്ീമൻ്്നാ
രാേണൻ്്നടപ്്ാക്്ിേിട്്്ണ്്്.

േംസ്്ാനകത്്42വിേയ്ാഭയ്ാേജില്്െളികല
ഒര്ലക്്ംവിേയ്ാർ്്ത്്ിെള്കടപക്്ാളിത്്മ്ള്്
പദ്്തിയ്കടേംസ്്ാനതലഉൽ്്ഘാടനംകവന
ലവധിക്്്ത്ശ്്്ർ്്േെ്ൗട്്്ആന്്്്ഗഗഡേ്്ജി
ല്് കേഡ്െവ്ാർ്്കട്്ഴേ്് ോളിൽ്് വിേയ്ാഭയ്ാേമ
പന്്്ിപശ്ീേി.രവീപന്്്നാഥ്ഉൽ്്ഘാടനംകചയ്്്ം.
ഏറ്്വം്മിെച്്പപ്വർ്്ത്്നംൊഴച്വയക്്്്ന്്
ഒാകോജില്്േികലേികലയം്ഒാകോയ്ണിറ്്ിന്
കപ്ോഫിയം് കൊകൊക്്്യം് േംസ്്ാനാടി
സ്്ാനത്്ിൽ്്ഒന്്്ംരണ്്്ംമ്ന്്്ംസ്്ാനങ്്
ൾ്്ക്്്കപ്ോഫിയം്കൊമക്്്യം്െയ്ാഷ്അവാ
ർ്്ഡം്എകൻ്്േപഗ്ാമംഗാന്്ിജിേില്കടമിഷൻ്്
േമ്്ാനിക്്്ം.

എല്്ാവർ്്ഷകത്്യം്കോകലജീവജലത്്ി
ന്ഒര്മണ്്പാപത്ംപദ്്തിേിൽ്് പക്്ാളിെളാ
ൊൻ്് താലപ്രയ്മ്ള്്  മറ്്് േംഘടനെൾ്്ക്്്ം
സ്്ാപനങ്്ൾ്്ക്്്ംവയ്ക്്ിെൾ്്ക്്്ംമണ്്പാപത്
ങ്്ൾ്്േൗജനയ്മാേിലഭിക്്ാൻ്്ബന്്കപ്്ട്െ:
sreemannarayanan2014@gmail.com

'ജീവജലത്്ിന്ഒര്മണ്്പാതര്ംപദ്്രി'തപ്കാ
രം വിരരണത്്ിന് ഒര്ക്്ിയിരിക്്്ന്് മ
ണ്്പാതര്ങ്്ള്്.

മന്ഷയ്ലൊഴിച്്്ള്്ജീവജാെങ്്ലളയാണ്ക്ടിലവള്്ക്്ാമം
ക്ട്തല്്ബാധിക്്്ന്്ത.്ആനത്ടങ്്ിയജീവിേൾ്്ജെമകന്േഷിച്്്
ോടിറങ്്ിനാടികെലക്്ത്്ിത്്്ടങ്്ി!.ദാേജെത്്ിന്ഏറ്്വം്
ക്ട്തല്്േഷ്്ലപ്്കടണ്്ിവര്ന്്ത്പക്്ിേളാണ.്ജീവിതം
ക്ട്തല്്നഷ്്ലപ്്ട്ന്്തം്അവര്്ക്്ാണ.്മന്ഷയ്ല്്്വിേെവം്
സങ്്്ചിതവ്മായപപ്വര്്ത്്നങ്്ൾ്്പക്്ിവര്്ഗ്്ത്്ില്്്
ജീവിതസാേചരയ്ങ്്ലളവെിലൊരളവില്്ഇല്്ാതാക്്ി.

കേരളത്്ിലെ
കോട്്ല്േൾഅടച്്ിടില്്
കൊച്്ി:കൊകോണ വയ്ാപനം
മ്ലം കെരളത്്ികല കോട്്ല്
െൾ അടച്്ിടികല്്ന്്് കെരള
കോട്്ൽ ആന്്്് േകറ്്്്േന്്് അ
കോേികേഷൻ.മേിച്്്ള്്വയ്ാ
ജപപ്ചരണങ്്ൾശരിേല്്.മ്ൻ
െര്തൽമ്ലംപലകോട്്ല്െ
ളിലം് മറ്്്ം വയ്ാപാരമാന്്്യമാ
ണ.്എന്്ാൽ കോട്്ല്െള്കട
പപ്വർത്്നേമേംപ്നപെ്മീ
െരിച്്്പപ്വർത്്ിക്്്വാനാണ്
േംഘടനഉകദ്്ശിക്്്ന്്ത.്കെ
കോണവയ്ാപനത്്ിൽആകരാ
ഗയ്വക്പ്്ികന്്് മ്ൻെര്തൽ
അന്േരിച്്് മാപത്കമ പപ്വർ
ത്്ിക്്ാവ്ള്്്കവന്്് േം
സ്്ാന െമ്്ിറ്്ി നിർകേശിച്്്.
കോട്്ല്െള്കട പപ്വർത്്ന
േമേംക്േച്്്കൊണ്്്വയ്ാപാ
രമാന്്്യത്്ിൽനിന്്്െരെേ
ോൻപശ്മിക്്ണകമന്്്േംഘട
നവയ്ക്്മാക്്ി.
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പി. ബി. ബാ ല്േെയാളത്്ിടന്്്ബൗദ്്ികഹഷ്തയക്്രി
ടയമ്ന് ൊന്്ിയന്് കേയ്്ണിടസ്്്്

മ്ന്വിമശഷിപ്്ിക്്ടപ്്ൊവ്ന്്ഇ.എം.എ
സ.്നമ്്്തിരിപ്്ാട്മവര്്പിരിഞ്്ിട്്്22വ
ര്്ഷം പ്ര്്ത്്ിയാവ്ന്്്.1909ല്് േെപ്്്റം
ജില്്യിടെഏെംക്ളംേനയില്്ജനിച്്ഇ.
എം.എസ്നമ്്്തിരിപ്്ാട്സപ്്ത്്്ംസൗ
കരയ്ങ്്ളം്വിടട്്റിഞ്്്ഷബ്ാഹ്്ണമേധാവി
തവ്ത്്ിടന്്്പ്ണ്ല്്ടോട്്ിച്്്ജനങ്്ള്ടെ
ഇെയിമെക്്ിറങ്്ിയമപ്്ള്്ോറ്്ിേറിച്്ത്ഒ
ര്നാെിടനഒന്്ാടകയായിര്ന്്്.ആബൗ
ദ്്ികശ്നയ്ത22വര്്ഷത്്ില്്എത്്്മ്പ്
ഴം്ചിന്്ിക്്്ന്്േെയാളിയ്ടെേനസില്്ഒ
ര്ക്ളിരാണ്ആവാക്്്കളം്അക്്രങ്്
ളം്.
മോണ്്ഷെ്സില്്ഷപ്വര്്ത്്ിച്്മപ്്ഴം്പി

ന്്ീട്കേയ്്ണിസ്്്്്പാര്്ട്്ിഅംെോയമപ്്ഴം്
മകരളമ്ഖയ്േഷന്്്ിയം്മേശീയരാഷട്്്ീയമന

താവം്ഒടക്്ആയമപ്്ഴം്മകരളത്്ിടന്്്
സാമ്ൈികപരിഷ്കരണങ്്ള്ടെമ്ന്്ണി
മോരാളിയായിര്ന്്്ഇഎംഎസ.്േെയാളി
ക്്്കേയ്്ണിസത്്ിടന്്്ആചാരയ്ന്്ഇഎം
എസായിര്ന്്്.

""അട്ക്്ളയില്്നിന്്്അരങ്്മത്്ക്്്''
എന്്നാെകംവി.െി.ഭട്്തിരിപ്്ാട്എഴ്ത്ക
യം്ഇഎംഎസ്ഉള്്ടപ്്ടെയ്ള്്വര്്അത്
അവതരിപ്്ിക്്്കയം് ടചയത്മപ്്ള്് അ
ന്്ര്്ജനസഷ്ത്ീകടളപറ്്ിോഷത്ോയിര്ന്്ി
ല്്,അത്രാജയ്ത്്്അട്ക്്ളയില്്തളയക്്്
ടപ്്ട്്മ്ഴ്വന്്സഷ്ത്ീസമ്ൈത്്ിന്മവണ്്ി
ക്െിയായിര്ന്്്.
ഇന്്്ം ഓമോ ഷപ്ധാന മ്ഹ്ര്്ത്്ത്്ി

ലം്ഓമോേെയാളിയം്ആമോചിക്്്കഇ
എംഎസ്ജീവിച്്ിര്ടന്്ങ്്ില്്എങ്്ടനയാ
യിരിക്്്ംഅതിമൊട്ഷപ്തികരിക്്്കഎ
ന്്ാണ.്സ്പരിചിതോയ ഒരാശയത്്ിന്
പ്ത്തായവയ്ാഖയ്ാനമോഅരഥ്മഭേമോന
ല്്കാന്് ഇഎംഎസിന്ണ്്ായിര്ന്് കഴി
വാണ്അമദ്്ൈടത്്ആചാരയ്നാക്്ിയത.്
ോര്്കസ്ിസം-ടെനിനിസടത്്ഇന്്്യന്്

സാൈചരയ്ത്്ില്്ഷപ്മോെിക്്്ന്്തിന്ഇ
എംഎസ് നല്്കിയ സംഭാവന ഓര്്ക്്്
മ്പ്ള്്,പകരംവയക്്്ാന്് േടറ്്ര്കേയ്്
ണിസ്്്്്ഇല്്.അമദ്്ൈത്്ിടന്്്രാഷട്്്ീയരംെ
ടത്്ഈഇെടപെല്്നമ്്്ടെരാജയ്ത്്ിടന്്്
പരിധിക്്കത്്് ോഷത്ം ഒത്ങ്്ിനിന്് ഒ
ന്്ായിര്ന്്ില്്.സാര്്വമേശീയോയിഎല്്ാ
ചെനങ്്ടളയം്സസ്ക്്്േംവിെയിര്ത്്്
കയം്അവടയസാധാരണക്്ാര്ടെഇെയി
മെക്്്എത്്ിക്്്ന്്തിനം്കാണിച്്ശ്ഷ്
കാന്്ിേെയാളിടയമോകകാരയ്ങ്്ളില്്രാ
ഷട്്്ീയമോധമ്ള്്വരാക്്ി.
ഇഎംഎസിന് അനയ്ോയ ഒര് മേഖെ

യം്ഇല്്ായിര്ന്്്.ആധ്നികമകരളത്്ി
ടന്്്രാഷട്്്ീയചെനങ്്ളിലം്സാമ്ൈയ്മ്
മന്്റ്്ങ്്ളിലം്സാംസ്കാരികഇെടപെല്
കളിലം്ആവയ്ക്്ിമ്ഷേ്പതിഞ്്ിട്്്ണ്്്എ
ന്്്രാഷട്്്ീയഎതിരാളികള്്മോലം്സമ്്
തിക്്്ന്്്ണ്്്.ഏത്വിഷയത്്ിൊയാലം്
ആവാക്്്കള്്ക്്്മകരളംടോതിച്്്.അ
ത്ണ്്ാക്്ിയവിവാേത്്ീടപ്്രികള്് മകര
ളംആസവ്േിച്്്.
വായിച്്്ംഎഴ്തിയം്ഷപ്സംെിച്്്ംടോ

ത്ജീവിതത്്ിടെഹചതനയ്ോയിര്ന്്വയ്
ക്്ിതവ്ം. ൊളിതയ്ോയിര്ന്്് ഇഎംഎസി
ടനമവറിട്്്നിര്്ത്്ിയിര്ന്്ത.്ൊന്്ിജി
ക്്്മശഷംഇഷത്യം്െളിതോയജീവിതംന
യിച്്േടറ്്രാള്്ഇടല്്ന്്്മോ.സ്ക്ോര്്
അഴിമ്ക്ട്പറഞ്്ത്ടനഞ്്ില്്തട്്ിത്്
ടന്്യായിര്ന്്്.കര്്ക്്ശോയിആ ൊളി
തയ്ംപാെിക്്ാന്്അമദ്്ൈംഅവസാനനിേി
ഷംവടരഷശ്േിച്്്.േറ്്ാര്്ക്്്ംഅന്കരിക്്ാ
നാവാത്്വിധംവിജയിക്്്കയം്ടചയത്.്
ഇഎംഎസ്മകരളത്്ിടന്്്ആേയ്മ്ഖയ്

േഷന്്്ിയായത്1956ൊണ.്േണ്്ിടന്്്േക്്ടള
ക്െിടോഴിപ്്ിക്്്ന്്ത്തെയ്ന്്കരാറില്്
അധികാരമേറ്്യ്െന്്ഒപ്്്വച്്ഇഎംഎസ,്
താന്്നയിച്്രണ്്്േഷന്്്ിസഭകള്ടെകാെ
ത്്് ഭ്പരിഷ്കരണം, വിേയ്ാഭയ്ാസത്്ില്്
അധികാര വിമകഷന്്്ീകരണം, നയ്്നപക്്
ങ്്ള്്ടക്്തിരായ നിയഷന്്്ണങ്്ള്് എട്
ത്്്കളയല്്,ടൊഴില്്സേരങ്്ളില്്ടോ
െീസ്ഇെടപെല്്ഒഴിവാക്്ല്്എന്്ീഭരണ
പരിഷ്കാരങ്്ള്്നെപ്്ാക്്ി.ഒര്പമക്,്മക
രളത്്ിടന്്്സാമ്ൈയ്നമൊഥാനത്്ിടന്്്
യം്,മകരളമോഡല്്എന്്സങ്്ല്്പ്്ത്്ി
ടന്്്യം്അെിത്്റഎന്്്പറയ്ന്്ത് മേ
ല്്പ്്റഞ്്വിപ്്വകരോയഭരണനെപെിക

ളാണ.് മകരളത്്ിടന്്് രാഷട്്്ീയേനസാണ്
മോക ഭ്പെത്്ില്് ഈ ടോച്്്നാെിടന
മവറിട്്്നിര്്ത്്ിയത.്ആരാഷട്്്ീയേനസി
ടന്്്ശിലപ്്ികളില്്ഒരാളാണ്ഇഎംഎസ.്
ഇന്്്യന്് കേയ്്ണിസ്്്്് ഷപ്സ്്ാനത്്ിന്

ര്പം ടോട്ക്്്ന്്തില്് ഷപ്ധാന പങ്്്വ
ൈിച്്അമദ്്ൈംസാൈിതയ്ത്്ിലം്ചിന്്യി
ലം്ചരിഷത്രചനയിലം്കേയ്്ണിസ്്്്്രീതിക
ള്്പിന്്്െര്കയം്അതിന്സാൈിതയ്മോ
കത്്ില്്നിരണായകോയഇെംമനെിട്ക്
ട്ക്്്കയം് ടചയത്.് േെയാളത്്ിടെ ോ
ര്്ക്സിയന്് സാൈിതയ്ത്്ിനം് അതിടന്്്
വിേര്്ശനസാൈിതയ്ത്്ിനം്കര്ത്്്പക
ര്്ന്്ത്ഇഎംഎസിടന്്്ക്തികളാടണന്്
തം്തര്്ക്്േില്്ാത്്ചരിഷത്ോണ.്
ജീവിതത്്ിടന്്്ഓമോഇഞ്്ിലം്കേയ്്

ണിസ്്്്ാവാന്്നെത്്ിയസേരോയിര്ന്്്ഇ
എംഎസിടന്്്ജീവിതംഎന്്്നിരീക്്ിക്്്
ന്്തിലം്അതിശമോക്്ിയില്്.അത്അ
മദ്്ൈട്ത് ോത്കാ കേയ്്ണിസ്്്്ാക്്ി. മ്
ന്്പ്ഇന്്്യന്്ഇെത്പക്്ംമനരിട്്രാഷട്്്ീയ
ഷപ്തിസന്്ിഘട്്ങ്്ളില്്അമദ്്ൈത്്ിടന്്്
ഓമോവാക്്്കളം്മ്മ്ന്ട്്്മോകാന്ള്്
കര്ത്്ായി ോറിയിര്ന്്് എന്്തായിര്
ന്്്അന്ഭവം.ആനിെയില്്ഇെത്പക്്
ട്ത്സംബന്്ിടച്്ങ്്ിലം്സഖാവ്ഇഎം
എസിടന്്്ശ്നയ്തഇന്്്ംവെിയവിെവം്
നയ്്നതയ്ോയിബാക്്ിയാക്ന്്്.
മോമട്്മോപ്്്ംമോഷയ്ല്്േീഡിയെി

മ്്ിക്്്കളം്ബൗദ്്ികതടയനിയഷന്്്ിക്്്
ന്്ഇക്്ാെത്്്,ഇഎംഎസ്എന്്ഹധഷ
ണിക മതജസിടന്്് അഭാവം ഇെത്പക്്
ടത്്ഷപ്തിമോധത്്ിൊക്്്ന്്്,നവോധയ്
േങ്്ളില്്മപ്്ലം്എന്്താണ്സതയ്ം.

മുഖമുദുര

കൊവിഡ്19റോഗേിര്്ണയരീതികൾ്്
മകരളത്്ിടെ ടോ

മോണ ഷപ്തിമോ
ധ ഷപ്വര്്ത്്നത്്ിടന്്് ഇ
ത്വടരയ്ള്്വിജയംസാ
ധാരണജനങ്്ളില്്ഇടൊ
ര് ഗ്ര്തര ആമോെയ്ഷപ്
ശന്ോടണന്് മോധം ഉ
ണ്്ായിട്്്ടണ്്ന്്താണ്(രജ
ത്ക്ോര്് ഫാന്കടളമപ്്
ല്ള്്വടരസാധാരണജന

ങ്്ളായികണക്്ാക്്ാനാവില്്).ആമോെയ്േഷന്്്ിയം്
മ്ഖയ്േഷന്്്ിയം്മനരിട്്്നയിക്്്ന്്സ്്ിതിയാണ്ഇ
തിന് മ്ഖയ് കാരണോയടതന്്് മൊന്്്ന്്്. സ
ര്്ക്്ാര്്സവ്ീകരിക്്്ന്്നെപെികളം്നിര്്മേശങ്്ളം്
ഷപ്ാവര്്ത്്ികോക്്ാന്്ഇത്ഏടറസൈായിക്്്ടേ
ന്്തില്്തര്്ക്്േില്്.െണയ്ോയമൊതില്്മകസ്ക
ള്്ക്റയക്്്ാനം്ഒര്പടക്്ഇത്ഇെയാക്്ിമയ
ക്്്ം.
എന്്ാല്്നാംവെിടോര്പരീക്്ണത്്ിടന്്്ത്

െക്്ത്്ില്്ോഷത്ോണ.്ഇമപ്്ള്്ഇര്പത്്ിമയഴ്മക
സ്കള്്ോഷത്മേഉള്്്എന്്തിടന്്്അരഥം27മപ
രില്്ോഷത്ോണ്ടെസ്്്്്മോസിറ്്ീവ്ആയിവന്്ത്എ
ന്്ത്ോഷത്ോണ.്മോകടേപ്്ാടം്ഇത്തടന്്യാ
ണ്സ്്ിതി.ആടരടെസ്്്്്ടചയ്്്ന്്്,എഷത്മപടര

ടെസ്്്്്ടചയ്്്ന്്്എന്്തിനന്സരിച്്ിരിക്്്ംഎഷത്
മോെികടളകടണ്്ത്്്ന്്്എന്്ത.്
നോഗേിര്്ണയയെസ്്്്്കള്്:
ഷപ്ധാനോയം്മ്ന്്്സമങ്്തങ്്ളാണ്ടോവിഡ്

മോെനിര്്ണയത്്ിന്ഉപമോെിക്്്ന്്ത.്
1.ഹവറസിടനമനരിട്്്കടണ്്ത്്്ന്്രീതികള്്
2.ഹവറസ്കാരണംേന്ഷയ്നില്ണ്്ാക്ന്്ആ

ന്്്ിമോഡികള്്(ഷപ്തിവസത്്ക്്ള്്)കടണ്്ത്്്ന്്
രീതികള്്

3.ശവ്ാസമോശടത്്യം്േറ്്്ംബാധിച്്ഗ്ര്തര
മോെംകടണ്്ത്്്ന്്രീതികള്്.
വവ റ സി കെ ഡെ രി ട്്് 
െ കട് ്ത്്് ന്് രീ തി െ ള്്:
ടോവിഡ-്19 എന്് മോെമ്ണ്്ാക്്്ന്് SARS-

CoV-2 (പഴയമപര്NCoV-19)എന്്പ്തിയRNA
ഹവറസിടന്്് ജനിതകഷക്േംപ്ര്്ണോയികടണ്്
ത്്്ന്്താണ്മോെനിര്്ണയത്്ിടന്്്ഏറ്്വം്ആധി
കാരികോയരീതി.2019ടന്്്അവസാനംഹചനയി
ല്്പ്തിയമോെംടോട്്ിപ്്്റടപ്്ട്്തിടന്്്ഏതാനം്
ആഴക്ള്്ക്്്ള്്ില്്ഇത്പ്തിയമോൊണ്വാടണ
ന്്്കടണ്്ത്്ിയത്ഈജനിതകഷക്േംസീടക്വന്്സി
ങ്്്(Sequencing-ജനിതകഷക്േംകടണ്്ത്്്ന്്സാ
മങ്്തികവിേയ്)ടചയത്ിട്്ാണ.്ഹചനക്്ാര്്ഈഅറി
വ്പ്റംമോകവ്ോയിപങ്്ിട്്്.ഇതിടന്്്ഫെോയിേ
റ്്്മോെനിര്്ണയടെസ്്്്്കള്്ക്്്ര്പംനല്്കാന്്ശാ

സഷ്ത്ജ്്ര്്ക്്്കഴിഞ്്്.
സീടക്വന്്സിങ്്് എന്് ടെസ്്്്് എല്്ാ മോെിക

ള്്ക്്്ംടചയ്്്കഎന്്ത്ബ്ദ്്ിമ്ട്്്ള്്കാരയ്ോണ.്
ടചെവം്,സേയവ്ടോടക്്ഷപ്ശന്ം.പകരംഹവറ
സിടന്്്ജനിതകഷക്േത്്ിടെതനതായഭാെങ്്ള്്ോ
ഷത്ോയി-അതായത് േറ്്്ള്്ഹവറസ്കളില്് കാ
ണാത്്ഭാെങ്്ള്്-ഉമട്്ഇല്്മോഎന്്്മൊക്്ി
യാല്്അണ്അകത്്്കയറിയിട്്്മട്്എന്്്പറ
യാനാകം്.PCR(PolymeraseChainReaction)എന്്
ടെസ്്്്ാണ് ഇതിനായി ഉപമോെിക്്്ന്്ത.് RNA
ഹവറസ്ആയത്ടോണ്്്ആേയ്ംഅതിടനReverse
Transcriptaseഎന്്എന്്ഹസംഉപമോെിച്്്DNA
ആയിോമറ്്ണ്്ിവരം്.അതിനാല്്RT-PCRഎന്്ടെ
സ്്്്ാണ്ക്തയ്ോയിപറഞ്്ാല്്ഉപമോെിക്്്ക.

PCRടെസ്്്്ിടന്്്ഏറ്്വം്വെിയഗ്ണംഅതിടന്്്
ക്തയ്തയാണ് (സാമങ്്തികോയി പറഞ്്ാല്്
'specificity'-അതായത്ടതറ്്ാന്ള്്സാധയ്തവളടര
ക്റവ)്. മോൊണ്അകത്്്കയറിക്്ഴിഞ്്ാല്്
മവെത്്ില്്തടന്്ടെസ്്്്്മോസിറ്്ീവ്ആക്ടേന്്
താണ്േടറ്്ര്ഗ്ണം.പടക്,്മോെമ്ള്്എല്്ാവ
രിലം്ഇത്മോസിറ്്ിവ്ആവണടേന്്ില്്.സാധാര
ണെതിയില്്മോെണ്ബാധിതരായ10-20%മപരി
ല്്ടെസ്്്്്ടനെറ്്ീവ്ആവാം.ഹവറസ്അെങ്്്ന്്ഷസ്
വങ്്ള്്എട്ക്്്ന്്രീതിയിടെപിഴവ്കള്്,േറ്്്സാ
മങ്്തികഷപ്ശന്ങ്്ള്്എന്്ിവടോടക്്ഇതിന്കാ
രണോവാം.ക്ൊടതമോൊണ്വിടനതിമരശരീര
ത്്ിടന്്്ഷപ്തിമോധംവിജയിക്്്ന്്തിനന്സരിച്്്

മോൊണ്വിടന്്്എണ്്ംക്റയ്ന്്തം്ടനെ
റ്്ീവ്ടെസ്്്്ിന്കാരണോവാം.

ആ ന്്്ി ഡോ ഡി െ ള്് 
െ കട് ്ത്്് ന്് രീ തി െ ള്്
േന്ഷയ്ടനബാധിക്്്ന്്പെപകര്്ച്്വയ്ാ

ധികളം്െമോറട്്റിയില്്നിര്്ണയിക്്്ന്്ത്
അവയട്ക്്തിമരയ്ള്്ആന്്്ിമോഡികള്്ര
ക്്ത്്ില്്ഉമട്്എന്്്മൊക്്ിയാണ.്മോ
െംവന്്്ഏതാനം്േിവസങ്്ള്്ക്്കംശരീരംആന്്്ി
മോഡികള്്നിരേിച്്്ത്െങ്്്ം.ആേയ്ംIgMഎന്്
ആന്്്ിമോഡികളാണ്ഉണ്്ാവ്ക.ഒര്മോൊണ്
വിടനതിമരയ്ള്്IgMആന്്്ിമോഡികള്്ഒരാള്ടെ
രക്്ത്്ില്്ഉടണ്്ങ്്ില്്അതിനരഥംഅട്ത്്ിടെ
അയാള്്ക്്്ആഅണ്മ്െമ്ള്്മോെംഉണ്്ായി
എന്്താണ.്ഷക്മേണIgMക്റയ്കയം്IgGോഷത്ം
നിെനില്്ക്്്കയം്ടചയ്്്ം.IgGആന്്്ിമോഡിക
ള്്ഉടണ്്ങ്്ില്്അതിനരഥംഅയാള്്ക്്്എമപ്്ടഴ
ങ്്ിലം്ആമോെംപിെിടപട്്്എന്്താണ.്

ELISA(EnzymeLinkedImmunosorbentAssay)എ
ന്്ടെസ്്്്്വഴിയാണ്ആന്്്ിമോഡികള്്സാധാരണ
യായികടണ്്ത്്്ന്്ത.്PCRടനഅമപക്്ിച്്്ക്ട്
തല്്മവെത്്ില്്ടചയ്്ാടേന്്തം്ടചെവ്ക്റവാ
ടണന്്ത്ോണ്ഇതിടന്്്ഒര്മേന്്.പടക്്ഈടെ
സ്്്്്കള്്മോൊണ്അകത്്്കെന്്്കഴിഞ്്്സ്ോ
ര്്10േിവസടേങ്്ിലം്കഴിമഞ്്മോസിറ്്ിവ്ആവ്

കയ്ള്്്.േിക്്മകസ്കളം്മോസിറ്്ിവ്ആവണ
ടേങ്്ില്്14േിവസടേങ്്ിലം്കഴിയണം.
വളടരടപടട്്ന്്്,വളടരക്റച്്്രക്്ംഉപമോെി

ച്്്ELISAയക്്്്സോനോയRapid(അതിമവെ)ആ
ന്്്ിമോഡി ടെസ്്്്്കള്് ടോവിഡ1്9 മോെത്്ിന്
മവണ്്ിചിെകപ്്നികള്്ഇറക്്ിയിട്്്ണ്്്.ഹചനയി
ല്്ഇന്്്വയ്ാപകോയിഇവയാണ്ഉപമോെിക്്ടപ്്
ട്ന്്ത.്ക്ട്തല്്മപടരപരിമോധിക്്ാനം്ടോ
ണ്്ാകറ്്്്കടളകടണ്്ത്്ാനം്,എപ്്ിഡേിമോളജി
ക്്ല്്പഠനങ്്ള്്ക്്്ടോടക്്ഏറ്്വം്അന്മോ
ജയ്ംഈടെസ്്്്്കളാടണന്്കാരയ്ത്്ില്്തര്്ക്്േില്്.

ശവ്ാ സ ഡോ ശ കത് ്യം് മ റ്്്ം ബാ ധി ച്്
ഗ ്ര ്ത ര ഡോ ഗം െ കട് ്ത്്് ന്് രീ തി െ ള്്

CTScanആണ്ഇവയില്്ഏറ്്വം്ഷപ്ധാനം.ശവ്ാ
സമോശങ്്ടളബാധിക്്്ന്്ടോവിഡ്മകസ്കള്്
കടണ്്ത്്ാന്്അന്മോജയ്ോണ്ഈടെസ്്്്്.

കൊറോണാകാലകത്്യ്വറേതാക്്ൾ

""രക്്ോനത്്ിന് ആശങ്് മവണ്്, നമ്
ടക്്ര്േിച്്്മനരിൊം...തിര്വനന്്പ്

രംടേഡിക്്ലമോടളജിടെരക്്ബാങ്്ിലര
ക്്ോതാക്്ള്ടെഎണ്്ംകാരയ്ോയിക്റഞ്്്.
ടോവിഡ്ഭീതിയിലരക്്ോനത്്ിന്എത്്്
ന്്വര്ടെഎണ്്ംകാരയ്ോയിക്റഞ്്സാൈച
രയ്ത്്ിൊണ്ഡിഹവഎഫഐ്രക്്ോനത്്ി
നായി ഷപ്മത്യകപദ്്തിനെപ്്ിൊക്്ിയത.്ഇ
ന്്്മ്തല19േിവസം,ഷപ്തിേിനം100ഡിഹവ
എഫ്ഐഷപ്വരത്്കരരക്്ംോനംടചയ്്്ം.
ആേയ്േിവസംമോവളംമല്്ക്്ിടെസഖാക്്
ളടക്്പ്്ംഞാനം്രക്്ംനലകി.ജില്്ാടസ
ഷക്ട്്റിടക.പി.ഷപ്മോഷ,്ഷപ്സിഡന്്്്വി.വിനീത,്
ഷെ്ഷറരവി.അന്പ,്സംസ്്ാനകമ്്ിറ്്ിഅംെം
സ്മരഷ്ബാബ്എന്്ിവരം് ഒപ്്മ്ണ്്ായിര്
ന്്്..''-ഡിഹവഎഫഐ്സംസ്്ാനടസഷക്ട്്റി
എ.എ.റൈീേിടന്്്ടഫയസ്ബ്്ക്്്മോസ്്്്ാണി
ത.്
ടഫയസ്ബ്്ക്്് മോസ്്്്് ഷശ്ദ്്ിക്്ാനകാര

ണംഅതിന്മ്മ്്്തടന്്റൈീംരക്്ോനംന
െത്്്ന്്ചിഷത്ംകണ്്ിര്ന്്്.അതിന്മശഷം
യ്ത്്്മോണഷെ്സ്മനതാക്്ളായഷാഫിപറ
പ്്ിലം്ടക.എസ.്ശബരീനാഥനം്രക്്ോനം
നെത്്ിയ മോമട്് കണ്്്. എഐഹവഎഫ്
സംസ്്ാനടസഷക്ട്്റിേമൈഷ്കക്്ത്്്കണ്്്
രിലരക്്ോനംനെത്്്ന്്ചിഷത്ംവന്്്.യ്വ
മോരച്്സംസ്്ാനഷപ്സിഡന്്്്സി.ആര.ഷപ്ഫ്
ലക്ഷണ്യം്രക്്ോനംനെത്്്ന്്ചിഷത്ംഷപ്
സിദ്്ീകരിക്്ടപ്്ട്്്.

"ടോമോണഭീതിയിലബ്്ഡ്ബാങ്്ിമെക്്്ര
ക്്ോനംക്റഞ്്തിനാലയ്ത്്്മോണഷെ്
സ്സംസ്്ാനത്്്െനീളംരക്്ോനംനെത്്്
ന്്്.സംസ്്ാന ഷപ്സിഡന്്്്ഷാഫിപറപ്്ില
എംഎലഎയം്ക്ട്്രം്പാെക്്ാട്്്ംഞാനെ
ക്്ംനിരവധിഭാരവാൈികളതിര്വനന്്പ്രം
ജനറലമോസപ്ിറ്്െിലം്രക്്ംനലകി.എ
ല്്ാസൈഷപ്വരത്്കരം്വരം്േിവസങ്്ളില
ഈഉേയ്േത്്ിലപങ്്്മചരണടേന്്്സവിനയം
അഭയ്രത്്ിക്്്ന്്്'-ഇത്യ്ത്്്മോണഷെ്സ്
സംസ്്ാന ഹവസ് ഷപ്സിഡന്്്് ശബരീനാഥ
ടന്്്ടഫയസ്ബ്്ക്്്അഭയ്രത്്ന.

"ടോമോണഭീതിഏറിയമൊടെസം
സ്്ാനടത്്ആശ്പഷത്ികളിടെബ്്ഡബ്ാങ്്്ക
ളില്്രക്്ത്്ിന്ക്്ാേേന്ഭവടപ്്ട്ന്്്എന്്
റിമപ്്ര്്ട്്്കള്ണ്്്. ആശ്പഷത്ികളിടെത്്ി ര
ക്്ംോനംടചയ്്ാന്്പെരം്േെിക്്്കമോഭയ
ടപ്്ട്കമോടചയ്്്ന്്താണ്കാരണം.പെആ
ശ്പഷത്ികളിലം്രക്്ംെഭയ്േല്്ാത്്സ്്ിതിയ്
ണ്്്.ഈസ്്ിതിക്്്പരിൈാരംകടണ്്ത്്ാനാ
യിസംസ്്ാനത്്്ഉെനീളമ്ള്്രക്്ബാങ്്്കളി
ല്്യ്വമോര്്ച്്ഷപ്വര്്ത്്കര്്രക്്ംോനംടച
യ്്്ം.'-ബിടജപിസംസ്്ാനഷപ്സിഡന്്്്ടക.സ്
മരഷന്്്ടന്്്അറിയിപ്്ാണിത.്

വളടരസമത്്ഷംമൊന്്ിയഅന്

ഭവോണ.്ഒര്നാെിടനയാടകടോമോണഭീ
തിയിൊഴ്ത്്്മപ്്ള,ആശ്പഷത്ികളിലമോ
െികളക്്്രക്്ംകിട്്ാത്്അവസ്്വര്മപ്്
ള...അവിടെആരാണ്മ്ന്്ിട്്ിറമങ്്ണ്്ത?്തീ
രച്്യായം്യ്വാക്്ളതടന്.്ഇവിടെ,നമ്്്ടെ
യ്വജനമനതാക്്ളആഉത്്രവാേിത്്ംഭം
െിയായി നിറമവറ്്ിയിരിക്്്ന്്്. സംസ്്ാന
ടത്്ഏറ്്വം്വെിയയ്വജനസംഘെനയായ
ഡിഹവഎഫ്ഐ20േിവസം100മപരവീതം
ഷപ്ധാനആശ്പഷത്ികളിലരക്്ംോനംടചയ്്്
ടേന്്ാണ്അറിയിപ്്്.അമൊടെ,സംസ്്ാന
ടത്്ആശ്പഷത്ികളിടെരക്്േൗരെഭയ്ംപരി
ൈരിക്്ടപ്്ട്കതടന്്ടചയ്്്ം.ഇതിന്മ്ന്്ിട്്ി
റങ്്ിയഎല്്ായ്വമനതാക്്ടളയം്അഭിവാ
േയ്ംടചയ്്്ന്്്.
ടോെിയ്ടെനിറേല്്,േറിച്്്കാെഘട്്ംആവ

ശയ്ടപ്്ട്ന്്ടതന്്ാടണന്്്തിരിച്്റിയാനഇന്്
ടത്്യ്വമനതാക്്ളക്്്കഴിയ്ന്്്എന്്ത്
ടചറിയകാരയ്േല്്.അത്്രക്്ാരക്്്നാടളയ്
ടെഭരണചഷക്ംനന്്ായിതിരിക്്ാനകഴിയം്
എന്്്ഉറപ്്ാണ.്ഡിഹവഎഫഐ്യം്എഐ
ഹവഎഫം്ക്തയ്ോയിവാരഷികസമമ്്ളന
ങ്്ളില്ടെഭാരവാൈികടളടതരടഞ്്ട്ക്്്ക
യാണ.്അങ്്ടനഉളപ്്ാരട്്ിജനാധിപതയ്ത്്ി
ടന്്്പാഠംഅവരക്്്പഠിക്്ാനകഴിയ്ന്്്.യ്
ണിറ്്്കമ്്ിറ്്ിമ്തലഅഖിമെന്്്യാകമ്്ിറ്്ിവ
ടരയ്ള്്വരഈകാെയളവിലനിശിതവിേര
ശനങ്്ളക്്്പാഷത്ോമവണ്്ത്ണ്്്.പ്തിയകാ
െത്്്അത്എഷത്ോഷത്ംസാധയ്ോവ്ന്്്ടവന്്
ത്മവടറകാരയ്ം.
വയ്തയ്സത്അഭിഷപ്ായങ്്ളാണ്ഒര്കമ്്ിറ്്ി

യ്ടെജീവനഎന്്്എ.ടക.ജിഉളടപ്്ടെഷപ്മ്ഖ
മനതാക്്ളപറഞ്്ിട്്്ണ്്്.ഉയര്ന്്അഭിഷപ്ാ
യങ്്ളചരച്്ടചയത്്ഒര്തീര്ോനടേട്ത്്്
കഴിഞ്്ാലഅതാവണംആകമ്്ിറ്്ിയ്ടെഅ
ഭിഷപ്ായം.എന്്ാല,എതിരഭിഷപ്ായങ്്ടളപെ
മപ്്ഴം്പരിെണക്്ാതിരിക്്്കമോഅത്്രം
അഭിഷപ്ായങ്്ള പറയ്ന്്വടര ഒഴിവാക്്്ക
മോടചയ്്്ന്്ഷപ്വണതേിക്്വാറം്യ്വജന
സംഘെനകളിലം്കാണടപ്്ട്ന്്്ടവന്്ത്അ
വസാനിപ്്ിക്്ാനായാലഈടചറ്പ്്ക്്ാരഅ
വര്ടെോത്സംഘെനകളക്്്മോലം്ോത്ക
യാവം്.
ജനാധിപതയ്പരോയിടതരടഞ്്ട്ക്്ടപ്്ട്്

ഷപ്സിഡന്്്്ംഹവസ്ഷപ്സിഡന്്്്ോയിഎന്്
താണ് ഷാഫി പറപ്്ിെിടന്്്യം് ശബരീനാഥ
ടന്്്യം്സവിമശഷത.മ്പ്്്,എംപിയം്എംഎ
ലഎയം്ആകാന്ള്്ചവിട്്്പെിയായിര്ന്്്
വിേയ്ാരത്്ി- യ്വജനസംഘെനാ ഭാരവാൈി
തവ്ംഎങ്്ിലഇവിരിര്വടരയം്സംബന്്ിച്്ിെ
മ്ത്ളടേങ്്ിലം്അതല്്എന്്ത്നല്്കാരയ്ം.
എന്്ാല, ഷര്്പ്്്വെംവെിയിലവീതംവയക്്്
ടപ്്ട്ന്്താണ്ഭാരവാൈിതവ്ടേന്്തം്ജനാധി
പതയ്പരോയിടതരടഞ്്ട്ക്്ടപ്്ൊന്ള്്അ
വസരംഷര്്പ്്്വീതംവയക്്്െില്ടെഅട്്ിേറിക്്
ടപ്്ട്ന്്തം്നല്്സമന്്ശേല്്യ്വാക്്ളക്്്ന
ലക്ന്്ടതന്്്ംപറയാതിരിക്്ാനാവില്്.ഭാര
വാൈികടളബിടജപിനാേനിരമദ്്ശംനലക്
ന്്താണ്യ്വമോരച്്യിടെരീതിഎന്്്മൊ
ന്്്ന്്്.പടക്,്മോരച്്യ്ടെപരിപാെികളഅ
വരതടന്്ഷപ്ഖയ്ാപിക്്്ന്്താവം്നല്്ത.്
ടോമോണകാെടത്്സേരംവയ്തയ്സത്ോ

വണം.അതിന്ഡിഹവഎഫ്ഐയം്യ്ത്്്
മോണഷെ്സം്വയ്തയ്സത്സേരങ്്ളആസ്

ഷത്ണംടചയ്്്കയം്ടചയത്.്മോകോടകഇ
ന്്നവിെയിെിയ്മപ്്ള,മ്പ്്്അതിടന്്്മപ
രിലഉന്്്വണ്്ിയ്ോയിസേരത്്ിനിറങ്്ിയവ
രതടന്്ടോമോണവയ്ാപനത്്ിനിെയിലം്ഇ
ന്്നവിെവരധനക്്ിെയാക്്്മപ്്ള,എതിര
ക്്്കതടന്്മവണം.

"മകരളത്്ിടെഎല്്ാ ടപമഷ്ോളപ
മ്്്കളക്്്മ്ന്്ിലം്ഷപ്തിമഷധബാനറ്കള്
ോയിനമ്ക്്്ഷപ്തികരിക്്ാം.ഷപ്തിമഷധംമരഖ
ടപ്്ട്ത്്ിയ ബാനര, പിെിക്്ാന രമ്ട് മ്
മ്ന്ഷപ്വരത്്കര.അതം്േതിയായഅകെ
ത്്ില,മകരളത്്ിടെആയിരക്്ണക്്ിന്വ
ര്ന്്മ്ഴ്വനടപമഷ്ോളപമ്്്കളക്്്മ്ന്്ി
ലം്ഒമരസേയംയ്വജനഷപ്തിമഷധംഉയരം്.
ആളക്്്ട്്േില്്ാടതആയിരങ്്ളഷപ്തിമഷധി
ക്്്ം.'-ഇത്ഡിഹവഎഫഐ്അറിയിപ്്്.അത്
അത്മോടെനെന്്്എന്്്ഷപ്മത്യകംപറമയ
ണ്്കാരയ്േില്്.
ഇനിയ്ത്്്മോണഷെ്സ്ചഷക്സത്ംഭനം

എന്്്മപരിട്്സേരത്്ിന്നലകിയപത്്ിന
ോരെനിരമദ്്ശങ്്ളിലചിെത.്"ടോമോണഭീ
തിനിെനിലക്്്ന്്സാൈചരയ്ോയത്ടോണ്്്
ഒര്തരത്്ില്മ്ള്്ആളക്്്ട്്മോ, ഷപ്കെന
മോ,മ്ഷേ്ാവാകയ്ംവിളികമോ,ടോത്മോെങ്്
മോഈസേരത്്ിലനമ്്ള്മദ്്ശിക്്്ന്്ില്്.രാ
വിടെ11േണിമ്തല11.05വടരഅഞ്്്േിനിറ്്്
മനരമത്്ക്്്ള്്ഒര്ഷപ്തീകാത്്കസേരോണ്
ചഷക്സത്ംഭനം.മ്നക്ട്്ിനിശ്്യിച്്മോയിന്്്ി
ലപത്്രമോടെയ്ത്്്മോണഷെ്സ്ഷപ്വര
ത്്കരവാൈനങ്്ളിടെത്്ിസേരംനെത്്ാന്
മദ്്ശിക്്്ന്് മോയിന്്്ിമെക്്് ഒര്േിച്്്നീങ്്
ണം.11േണിക്്്വാൈനങ്്ളഅഞ്്്േിനിറ്്്മന
രമത്്ക്്്നിശ്്െോക്്ണം.അവനവടന്്്വാ
ൈനങ്്ളിലഇര്ന്്്തടന്്ഈസേരത്്ില
എല്്ാവരക്്്ംപങ്്ാളികളാവാം.മോഡിലഇറ
ങ്്ിനിന്്്ഷപ്കെനമോജനക്്്ട്്മോഇല്്ാടതത
ടന്്അവനവടന്്്വാൈനങ്്ളിലഇര്ന്്്ഈ
സേരത്്ില പങ്്ാളിയാവാന താലപ്രയ്മ്ള്്
യ്വജനങ്്ടളചഷക്സത്ംഭനത്്ിലപങ്്ാളിക
ളാക്്ണം'.-േിക്്യിെത്്്ംഇങ്്ടനനെന്്ില്്
എന്്്ഷപ്മത്യകംപറമയണ്്തില്്മല്.്
കയ്ാേറകാണ്മപ്്ളചക്്രകാണ്ന്്ഈ

ച്്ക്്്ട്്ംമോടെമനതാവിടനടോതിഞ്്്കയ്ാ
േറയക്്്്മ്ന്്ിലനെത്്്ന്്ഷപ്കെനോണ്യ്
ത്്്മോണഷെ്സിടന്്്എല്്ാകാെമത്്യം്ഷപ്
ധാനപരിപാെിഎന്്ിരിമക്്അടൊഴിവാക്്ി
ഒന്്്ംഅവരക്്്പറഞ്്ിട്്ില്്.എങ്്ിലം്ഇത്്
രത്്ിലനിരമദ്്ശംപ്റത്്ിറക്്ാനായിഎന്്
തിടനനിസാരോയികാണാനാവില്്.
ഇനിഷപ്ിയടപ്്ട്്എഴ്ത്്്കാരിടക.ആര.േീ

രയ്ടെഒര്ക്റിപ്്ിമെക്്്:"ആമോെയ്േഷന്്്ിടയ
രണ്്് േിവസോയിപഷത്സമമ്്ളനങ്്ളില്്കാ
ണാതിര്ന്്മപ്്ള്്േടറ്്ര്െീച്്ടറഓര്്മ്്വന്്്.
ഇര്പത്ടോല്്ംമ്പ്്്കണ്്്മ്ട്്ിയഒര്മോ
ടളജ് അധയ്ാപിക. പഷത്ഷപ്വര്്ത്്കയായിരി
ടക്,്ടൊഴില്്സ്്െത്്്സഷ്ത്ീകള്്മനരിട്ന്്
പീഡനങ്്ടളക്റിച്്്ള്് വാര്്ത്്ാപരപ്്ര ത
യ്്ാറാക്്്ന്്തിടന്്് ഭാെോയികണ്്്മ്ട്്ിയതാ
ണ്അവടര.അവര്്ക്്്പങ്്്വയക്്്ാന്ണ്്ായി
ര്ന്്ത്ഹെംെികഅതിഷക്േോയിര്ന്്ില്്.അ
തിനം്ഏടഴട്്്ടോല്്ംമ്പ്്്അവര്്മോെിക്്്
മചര്്ന്്കാെടത്്ഒര്സംഭവോണ.്
സീനിയര്്അധയ്ാപകര്്ടക്്ന്്്ംതാല്്പരയ്

േില്്ാത്്ഏമൊഒര്ടചറിയപരിപാെിയ്ടെ

ച്േതെഅവര്്ക്്്കിട്്ി.പമക്,്കൊപരിപാെി
കള്്സൈിതംഅവര്്അത്വന്്വിജയോക്്ി.
അമൊടെഅട്ത്്വര്്ഷടത്്ആര്്ടസ്്ക്്ബി
ടന്്്ച്േതെകള്്ആഅധയ്ാപികടയഏല്്പ്്ി
ക്്ണടേന്്അഭിഷപ്ായമ്യര്്ന്്്.ആര്്ടസ്്ക്്
ബിടന്്്സ്്ിരംച്േതെക്്ാരന്്ക്്്ഭിതനായി.
കന്്്ീനില്്വച്്്അയാള്്േന:പ്ര്്വ്്ംഒര്വാ
െവ്ാേത്്ിന്അവസരമ്ണ്്ാക്്ി.
അധയ്ാപകര്ടെയം്വിേയ്ാര്്ത്്ികള്ടെയം്

മ്ന്്ില്്വച്്്ആഷക്േിച്്്: "െീച്്മറ,നിങ്്ള്ആ
ര്്ടസ്് ക്്ബ് ച്േതെ ഏടറ്്ട്ക്്്ന്്ടൊടക്്
ടോള്്ാം.ഹേക്്്വല്്മപ്്ഴം്ഒന്്്താടഴവ
യക്്്ണം.നിങ്്ള്ടെശബ്്ംഅഷത്യക്്്്മോ
റായിട്്ാ.എന്്്വച്്്മസ്്്്ജില്്അമങ്്ട്്്േിമങ്്
ട്്്ംവിെസിശരീരംഷപ്േര്്ശിപ്്ിക്്്ന്്തില്്ക്റ
ടൊന്്്ംവര്ത്്ണ്്.'
വര്്ഷങ്്ള്്ക്്്മ്മ്്്ള്്സംഭവോയിട്്്ംഅ

ത്വിവരിച്്മപ്്ള്്അവര്്കരഞ്്്.അതില്്പ്്ി
ടന്്താന്്ഹേക്്്ഹകയിടെട്ക്്്കമോമസ്്്്
ജില്്കയറ്കമോടചയത്ിട്്ിടല്്ന്്്അവര്്പറ
ഞ്്്.അവടരടോന്്ത്ഒര്ഹവറസ്ആയി
ര്ന്്്. എഴ്പത്കളിടെയം് എണ്്പത്കളി
ടെയം്കയ്ാംപസ്കളില്്ടപറ്്്ടപര്കിയഒര്
തരംഹവറസ.്ഈ ഹവറസിടന്്് വാൈകര്്
സവ്ന്്ംഷപ്ാധാനയ്ടത്്ക്്്റിച്്്അേിതോയിഉ
ല്്ക്്ണഠ്ടപ്്ടം്.തങ്്ടളക്്ാള്്ഷപ്ിവിെിജ്ക്
റഞ്്വര്്ക്്്ഷപ്ാമ്ഖയ്വം്ഷപ്ാധാനയ്വം്െഭി
ക്്്ന്്ത്കണ്്്ഷഭ്ാന്്്പിെിക്്്ം.
അരന്റ്്ാണ്്ിനിപ്്്റവം്ഈഹവറസിന്

ഷപ്തിമോധവാകസ്ിന്്ഉണ്്ായിട്്ില്്.ടോമോ
ണ മോടെയാണ്അതം്. ഷപ്തിമോധമശഷി
ക്റഞ്്സഷ്ത്ീകള്ടെകഥഅത്കഴിക്്്ം.എ
ന്്്വച്്്ഭീതിമവണ്്,ആത്്വിശവ്ാസംോഷത്ംേ
തി.അത്ടോണ്്്,ഷപ്ിയടപ്്ട്്ആമോെയ്േഷന്്്ീ,
ക്തയ്ോയം്വയ്ക്്ോയം്സേഷെ്ോയം്കാരയ്
ങ്്ള്്വിശേീകരിക്്്ന്്താങ്്ള്ടെപഷത്സമമ്്
ളനങ്്ള്്മ്െങ്്ാടതനാല്മനരവം്ഉറപ്്ാക്്്
ക.േമറ്്ഹവറസിന്അമതയ്ള്്്േര്ന്്്.കാര
ണം,താങ്്ടളഷപ്തയ്ാശമോടെയം്ആേരമൊ
ടെയം്നിരീക്്ിക്്്ന്്യ്വതെമ്റഇവിടെയ്
ണ്്്.അവര്്ക്്്മവണ്്ിഒര്ടചയിന്്ക്െിേയ
വായിമഷ്ബക്്്ടചയ്്്ക-സഷ്ത്ീവിര്ദ്്തയ്ടെ
ടചയിന്്.'
ഈഹവറസിടനഅേരത്്ാനനമ്്്ടെയ്

വജനമനതാക്്ളമ്മന്്ട്്്വന്്ാലനന്്ായി
ര്ന്്്.അവര്ടെപരിേിതികളഏടറയാടണ
ന്്്തിരിച്്റിയാടതയല്്ഈഅഭയ്രത്്ന.ടോ
ളസമ്ഷ്ോളിന്േര്ന്്്കഴിക്്്ന്്ത്മോടെേിവ
സവം്മ്ന്്്മനരംവാരത്്ാസമമ്്ളനംനെ
ത്്്ന്്,"േീഡിയാോനിയഒട്്്േില്്ാത്്'മനതാ
ക്്ടളനയ്ായീകരിമക്്ണ്്ിവര്ന്്യ്വജനമന
താക്്ള്ടെ നിസൈായത തിരിച്്റിയാനാവ്
ന്്്ണ്്്.എംഎലഎയായമനതാവിനാലപീഡി
പ്്ിക്്ടപ്്ട്്തായിപരാതിടപ്്ട്്സവ്ന്്ംസഖാവി
ടൊപ്്ം നിെടോള്്മോഅമൊപ്റമത്്
ക്്്മോവമോഎന്്മോേയ്ത്്ിന്മ്ന്്ില
നിസൈായരാവ്ന്്വടരയം്േനസിൊക്്ാനാ
വം്.അതിനിെയിൊണ്ഇത്്രംോത്കാപര
ോയഇെടപെല്കളനമ്്്ടെയ്വമനതാക്്ളി
ലനിന്്്ണ്്ാവ്ന്്ത.്പരിേിതികളഅവസര
ങ്്ളാക്്്ന്് ഇന്്ടത്് യ്വജനമനതാക്്ള
തീരച്്യായം് നാടളയ്ടെ വാഗേ്ാനങ്്ള ത
ടന്്യാണ.്

അതീതം
എം. ബി. സ ഡത് ്ഷ്

ഡോ.  കെ. പി. അ ര വി ന്് ന്്

ഇഎംഎസ്ഇല്്ാത്്22വര്്ഷം

ഇന്്്യന്്ജ്ഡീഷയ്റിയ്ടെമേല്്രാഷട്്്ീയസവ്ാധീനങ്്ള്ടെക
രിനിഴല്്പതിക്്്മോഎന്്ആശങ്്യ്ണര്്ത്്ി,മ്ന്്ചീ

ഫ്ജസ്്്്ിസ്രഞജ്ന്്ടൊമൊയിടയഭാരതീയജനതാപാര്്ട്്ിരാ
ജയ്സഭയിടെത്്ിച്്ിരിക്്്ന്്്.വിവിധമേഖെകളില്്ഷപ്ാെത്്്യം
ടതളിയിക്്്ന്്വയ്ക്്ിതവ്ങ്്ളില്്നിന്്്പഷന്്്ണ്്്മപടരപാര്്െ
ടേന്്്ിടന്്്ഉപരിേണ്്െത്്ിമെക്്്നാേനിര്്മേശംടചയ്്ാടേന്്
ഭരണഘെനയ്ടെഎണ്്പതാംഅന്മഛ്്േഷപ്കാരോണ്തിങ്്ളാ
ഴച്രാഷത്ിരാഷട്്്പതിരാംനാഥ്മകാവിന്്്ഇത്സംബന്്ിച്്വി
ജ്്ാപനംഇറക്്ിയത.്സ്ഷപ്ീംമകാെതിയില്്നിന്്്വിരേിക്്്
ന്്ജഡജ്ിോടരയം്ചീഫ്ജസ്്്്ിസേ്ാടരയം്രാജയ്സഭയിെെക്്ം
ഉന്്തതസത്ികകളിമെക്്്നാേനിര്്മേശംടചയ്്്ന്്ത്ആേയ്ോ
യല്്.ഉപരാഷട്്്പതി,േന്ഷയ്ാവകാശകമ്്ിഷന്്അധയ്ക്്ന്്,അം
ബാസഡര്്,െവര്്ണര്്ത്െങ്്ിപെസ്ഷപ്ധാനസ്്ാനങ്്ളിമെ
ക്്്ംപെചീഫ്ജസ്്്്ിസേ്ാരം്നിയേിതരായിട്്്ണ്്്.
എന്്ാല്്ഇവര്ടെഓമരാര്ത്്ര്ടെയം്ചരിഷത്വം്പശ്്ാ

ത്്െവം്പരിമശാധിച്്്ഓമരാകാെത്്്ംഅവര്്ടചയത്്ടകാട്
ത്്ിട്്്ള്്രാഷട്്്ീയമസവകള്ടെഷപ്തിഫെോണ്ഇത്്രംനിയേന
ങ്്ടളന്്്ആമോപിക്്്ന്്വര്ണ്്്.മകരളെവര്്ണറായിര്ന്്ജ
സ്്്്ിസ്(റിട്്)പി.സോശിവത്്ിടനതിമരമപാലം്അത്്രടോര്
ആമോപണമ്ണ്്്.ഗ്ജറാത്്ില്്കസ്്്്ഡിയിെിരിടക്്ത്ളസീറാം
ഷപ്ജാപതിടകാല്്ടപ്്ട്്മകസില്്ഷപ്ധാനഷപ്തിസ്്ാനത്്്ണ്്ായി
ര്ന്്അന്്ടത്്ഗ്ജറാത്്്ആഭയ്ന്്രേഷന്്്ിഅേിത്ഷാടയക്
റ്്വിമ്ക്്നാക്്ിയസ്ഷപ്ീംമകാെതിടബഞ്്ിടന്്്അധയ്ക്്നായി
ര്ന്്്ജസ്്്്ിസ്സോശിവംഎന്്താണ്അതിന്കാരണം.
കഴിഞ്്നവംബറിൊണ്ജസ്്്്ിസ്രഞജ്ന്്ടൊമൊയിചീഫ്

ജസ്്്്ിസ്സ്്ാനത്്്നിന്്്വിരേിച്്ത.്ഇത്്രംപേവികളില്്നി
ന്്്വിരേിക്്്ന്്വര്്ക്്്ക്റഞ്്ത്ആറ്ോസമത്്ടക്്ങ്്ിലം്രാ
ഷട്്്ീയനിയേനങ്്ള്്നല്്കര്ടതന്്ാണ്സാോനയ്േരയ്ാേ.എന്്ാ
ല്്,വിരേിച്്്നാല്ോസങ്്ള്്ക്്്ള്്ില്്ജസ്്്്ിസ്രഞജ്ന്്ടൊമൊ
യിടയരാജയ്സഭാംെതവ്ംമതെിവടന്്ങ്്ില്്അതിന്പിന്്ില്്രാ
ഷട്്്ീയോയപെതാതപ്രയ്ങ്്ള്മ്ണ്്ാവാടേന്്്നിയേവ്ത്്ങ്്ള്്
തടന്്ച്ണ്്ിക്്ാട്്്ന്്്.ജസ്്്്ിസ്രഞജ്ന്്ടൊമൊയിഅസേില്്
ഹൈമക്ാ്െതിജഡജ്ിയായിരിടക്്യാണ്അവിടെമേശീയപൗര
തവ്രജിസഷ്െ്ി(എന്്പിആര്്)ക്്്ത്െക്്ംക്റിച്്ത.്കര്്ക്്ശോയച
ട്്ങ്്മളാടെഅത്പ്ര്്ത്്ിയാക്്ിയത്അമദ്്ൈംസ്ഷപ്ീംമകാെതി
ചീഫ്ജസ്്്്ിസ്ആയിര്ന്്2019ലം്.പൗരതവ്രജിസഷ്െ്ിയില്്നമരഷന്്്
മോേിസര്്ക്്ാരിടന്്്താതപ്രയ്ംഅറിയാവ്ന്്വര്്ക്്്ജസ്്്്ിസ്
ടൊമൊയിയ്ടെപ്തിയനിയേനത്്ില്്സംശയംമതാന്്ാം.
കഴിഞ്്കാല്്ന്റ്്ാണ്്ിെധികോയിരാജയ്ടത്്മ്ള്്മ്നയില്്

നിര്്ത്്ിയിര്ന്്അമയാധയ്മകസില്്അവസാനടത്്വിധിപറ
ഞ്്സ്ഷപ്ീംമകാെതിടബഞ്്ിടന്്്അധയ്ക്്നം്ജസ്്്്ിസ്രഞജ്
ന്്ടൊമൊയിആയിര്ന്്്.രാജയ്ടത്്എല്്ാസംസ്്ാനങ്്ള്ടെ
യം്ചീഫ്ടസഷക്ട്്റിോടരവരച്്വരയില്്നിര്്ത്്ിയാണ്സ്ഷപ്ീം
മകാെതിയില്്അമദ്്ൈംഅധയ്ക്്നായഭരണഘെനാടബഞ്്്അ
മയാധയ്മക്്സില്്വിധിപറഞ്്ത.്അതിടന്്്മപരില്്രാജയ്ത്്്ഒ
രിെമപാലം്അനങ്്ിയില്്എന്്ത്അതയ്ന്്ംശ്്ാഘനീയവ്ോ
ണ.്വിരേിക്്്ന്്തിന്ടതാട്്്മ്ന്്പാണ്അമയാധയ്,ശബരിേെ
മകസ്കളില്്അമദ്്ൈംവിധിപറഞ്്ത.്ഇന്്്യയ്ടെചീഫ്ജസ്്്്ി
സിടനയം്അമദ്്ൈത്്ിടന്്്ഓഫിസിടനയം്വിവരാവകാശനി
യേത്്ിടന്്്പരിധിയില്്ഉള്്ടപ്്ട്ത്്ിയതം്ഇമതമകാെതിയാ
ണ.്ഈമകസ്കളിടെല്്ാംമേശീയഭരണകക്്ിയ്ടെതാതപ്രയ്
ങ്്ള്്സംരക്്ിക്്ടപ്്ട്്്എന്്്ംഅതിടന്്്ഷപ്തിഫെോണ്ഇമപ്ാ്
ഴടത്്രാജയ്സഭാംെതവ്ംഎന്്്ംപറയ്ന്്ത്ഷപ്ധാനഷപ്തിപക്്
കക്്ിയായമകാണ്്ഷെ്സ്ോഷത്േല്്,സ്ഷപ്ീംമകാെതിയിടെതടന്്
മ്നജസ്്്്ിസ്ോരം്ബാര്്അമസാസിമയഷന്്ഷപ്സിഡന്്്്അെ
ക്്ംമ്തിര്്ന്്അഭിഭാഷകര്ോണ.്ചരിഷത്ത്്ില്്ആേയ്ോയിസവ്
ന്്ംമകാെതിയിടെഒര്വനിതാജീവനക്്ാരിഹെംെികാമരാപ
ണംഉന്്യിച്്തിടനത്്്െര്്ന്്്ഷപ്തിപക്്ത്്ിടന്്്ഇംപീച്്്ടേന്്്്
സമ്്ര്്േംമനരിട്്നയ്ായാധിപന്്ക്െിയാണ്ജസ്്്്ിസ്രഞജ്ന്്
ടൊമൊയി.
അമതസേയം,ജസ്്്്ിസ്രഞജ്ന്്ടൊമൊയിടയരാജയ്സഭയി

മെക്്്നാേനിര്്മേശംടചയത്ബിടജപിനെപെിയില്്മകാണ്്ഷെ്
സ്മരാഷംടകാള്്്ന്്തിലം്വെിയകാരയ്േില്്.മ്തിര്്ന്്മകാ
ണ്്ഷെ്സ്മനതാവം്ബിൈാര്്മ്ഖയ്േഷന്്്ിയ്ോയിര്ന്്ജെന്്ാഥ്
േിഷശ്ടയപാറ്്്നസൈകരണഅര്്ബന്്ബാങ്്്അഴിേതിമക്്സില്്
ടവറ്മതവിട്്തിന്ഉപകാരസേ്രണയായിഅന്്ടത്്ചീഫ്ജസ്്്്ി
സ്ആയിര്ന്്ജസ്്്്ിസ്ബൈാറ്ള്്ഇസ്്ാേിടനരാജയ്സഭയിടെ
ത്്ിച്്മ്ന്്ഷപ്ധാനേഷന്്്ിഇന്്ിരൊന്്ിയാണ്ജ്ഡീഷയ്റിയില്്
ആേയ്ോയിരാഷട്്്ീയഇട്്ോനംഅന്വേിച്്ത.്എന്്ാല്്ജസ്്്്ിസ്
ആക്ന്്തിന്മ്ന്്പ്ബൈാറ്ള്്ഇസ്്ാംമകാണ്്ഷെ്സ്കാരനം്
രാജയ്സഭാംെവ്ോയിര്ന്്്.ഈസ്്ാനത്്്നിന്്്രാജിവച്്ാ
ണ്അഡവ്ക്്റ്്്സ്പാനെില്്നിന്്്അമദ്്ൈടത്്മൊൈട്്ിഹൈ
മക്ാ്െതിയിമെക്്്ംപിന്്ീട്പഞ്്ാബ്ഹൈമക്ാ്െതിവഴിസ്
ഷപ്ീംമകാെതിയില്ടേത്്ിച്്ത.്
ഇന്്ിരാവധടത്്ത്്്െര്്ന്്്ണ്്ായസിക്്്ക്ട്്ടക്ാ്െടയക്്്

റിച്്്അമന്വഷിച്്േടറ്ാ്ര്സിടജഐജസ്്്്ിസ്ജെന്്ാഥ്േിഷശ്ക്്്ം
കിട്്ിപിന്്ീട്രാഷട്്്ീയസംരക്്ണം.സിക്്്വിര്ദ്്കൊപത്്ില്്
ഉള്്ടപ്്ട്്മകാണ്്ഷെ്സ്മനതാക്്ടളക്റ്്വിമ്ക്്രാക്്ിയതിന്
മകാണ്്ഷെ്സ്അധയ്ക്്മസാണിയൊന്്ിയ്ടെസമ്്ാനോയിര്
ന്്്,അമദ്്ൈത്്ിന്െഭിച്്രാജയ്സഭാംെതവ്ംഎന്്്ആമോപിക്്്
ന്്വര്ണ്്്.എന്്ാല്്സ്ഷപ്ീംമകാെതിയില്്നിന്്്വിരേിച്്്,ആറ്
വര്്ഷങ്്ള്്ക്്്മശഷംമകാണ്്ഷെ്സില്്മചര്്ന്്ജസ്്്്ിസ്േിഷശ്രാ
ജയ്സഭയിമെക്്്ടതരടഞ്്ട്ക്്ടപ്്ട്മപ്ാ്ള്്മകാണ്്ഷെ്സ്ആ
യിര്ന്്ില്്,അെല്്ബിൈാരിവാജമ്പയിയ്ടെമനത്തവ്ത്്ില്ള്്
ബിടജപിആയിര്ന്്്അധികാരത്്ില്്.അതിന്മ്ന്്പ്അധി
കാരത്്ില്ണ്്ായിര്ന്്പി.വി.നരസിംൈറാവ്സര്്ക്്ാര്്ജസ്്്്ി
സ്േിഷശ്ടയമേശീയേന്ഷയ്ാവകാശകമ്്ിഷന്്അധയ്ക്്നായി
നിയേിച്്ിര്ന്്്എന്്്ക്െിഇവിടെഓര്്ക്്ണം.
പേവിയിെിരിക്്്മപ്ാ്ള്്രാഷട്്്ീയവിമധയതവ്ംപ്െര്്ത്്ിയാ

ല്്വിരേിക്്െിന്മശഷംഉന്്തപേവികിട്്്ടേന്്്ഉറപ്്്ടണ്്ങ്്ി
ല്്നയ്ായാധിപന്്ാര്്ക്്്യജോനഭക്്ിക്ടം്.അത്ജ്ഡീഷയ്റി
യ്ടെവിശവ്ാസയ്തയിലം്സംശയങ്്ള്ണ്്ാക്്്ം.അടൊഴിവാ
ക്്്കയാണ്മവണ്്ത.്1979ല്്രാഷട്്്ീയസേവായത്്ില്ടെഉപരാ
ഷട്്്പതിയായറിട്്മയഡ്ജസ്്്്ിസ്എം.ൈിോയത്്്ള്്ടയമപ്ാ്ല്
ള്്അപ്ര്്വംഷപ്തിഭകള്മ്ണ്്്.2017ല്്രാജയ്സഭാസ്്ാനാര്്ഥി
തവ്വ്ോയിസേീപിച്്ആംആദേ്ിപാര്്ട്്ിമയാട്"ആേരപ്ര്്വംനി
രസിക്്്ന്്്'എന്്്ത്റന്്്പറയാന്്ആര്്ജവംകാട്്ിയേടറ്ാ്ര്
റിട്്മയഡ്ചീഫ്ജസ്്്്ിസ്െി.എസ.്ഠാക്്്റിടനമപ്ാ്ടെനീതിനയ്ായ
സോചാരമ്െയ്ങ്്ള്്വച്്്പ്െര്്ത്്്ന്്അതയ്പ്ര്്വംവയ്ക്്ിതവ്
ങ്്ളം്ചരിഷത്ത്്ില്ടണ്്ന്്്ംഓര്്ത്്ിരിക്്ാം.

രാഷട്്്ീയനേട്്ങ്്ള്്ക്്്നേണ്്ി
ജ്ഡീഷയ്റിയയേിലയയ്ക്്ട്ക്്ര്ത്
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വനമേഖലയക്്്്ള്്ിലല
എമറ്്്്റ്്്കള്്ഏലറ്്ട്ക്്ാൻ
പര്മയ്േകയ്ണിറ്്്
തിര്വനന്്പ്രം:സംസ്്ാ
നക്ത്വനസമഖലയ്ക്്്ള്്ി
കലസവ്കാരയ്എസസ്്്്റ്്്കള്്
ഏകറ്്ട്ക്്്ന്്തിന് ഒര്
സക്പഷയ്ല്് തഹസില്്ദാര്്
ലാന്്ഡ്അകവ്ിസിഷന്്യ്
ണിറ്്്ര്പീകരിക്്ാന്്മപന്്്ി
സഭാസോഗംതീര്മാനിച്്്.
തിര്വനന്്പ്രം ആസ്്ാ

നമാക്്ിഒര്വര്്ഷസ്ത്ക്്്
ര്പീകരിക്്്ന്് യ്ണിറ്്ി
സലക്്് 11 തസത്ികകളില
താതക്ാലികനിയമനംനട
ത്്്ം.
ചീഫ്കണ്്സര്്സവറ്്ര്്ഓഫ്
സോറസ്്്്ിക്്് നിര്്സദശപപ്
കാരമായിരിക്്്ം യ്ണിറ്്ി
ക്്്പപ്വര്്ത്്നം.

ലോതമംഗലംപളുുി:
സരുുകുുാരിപുുുഅപുുീൽുു
ലൈലകുുടതിതളുുി
കൊച്്ി:സൊതമംഗലംപള്്ി
ഏകറ്്ട്ത്്്ഓര്്ത്്സോ
കസ്്സഭയക്്്്വകമാറ്ന്്
തികനതിസരസംസ്്ാനസര്്
ക്്ാര്്നല്്കിയഅപ്്ീല്്
വഹസക്്ടതിഡിവിഷന്്
കബഞ്്്തള്്ി.വിധിനടപ്്ാ
സക്്ണ്്ത്സര്്ക്്ാരിക്്്ഉ
ത്്രവാദിത്്കമന്്്വഹ
സക്്ടതിവയ്ക്്മാക്്ി.

പള്്ിഏകറ്്ട്ത്്്ഓര്്ത്്
സോകസ്്സഭയക്്്്വകമാ
റാന്ള്്നടപടികള്്ജില്്ാഭ
രണക്ടംസവ്ീകരിക്്ണകമ
ന്്്സൊടതിആവശയ്കപ്്ട്്്.
1934കലഭരണഘടനഅന്
സരിച്്്സവണംസൊതമംഗലം
പള്്ിയ്കടഭരണംനിര്്വഹി
ക്്കപ്്സടണ്്കതന്്്ംപള്്ി
ഏകറ്്ട്ത്്്നല്്കാന്ള്്
വഹസക്്ടതിവിധിസ്പപ്ീം
സൊടതിവിധികക്്തിരാകണ
ന്്വാദവം്സൊടതിതള്്ി.

ശുഭയാരതുപദുുതിസ്കുടുുര
വിതരണംലോറുമുകളിലുപട
തിര്വനന്്പ്രം:സകരളസം
സ്്ാന വികലാംഗ സക്്മ
സൊരപ്്സറഷന വഴി ചലന
വവകലയ്ം സനരിട്ന്് ഭിന്്
സശഷിക്്ാരക്്്വസഡ്വീല
സ്ക്ട്്റ്കള സോറ്മ്കള
വഴിവിതരണംകചയ്്്ം.മാര
ച്്്31നകംബിഎസ്4വിഭാഗ
ത്്ില്ളള സ്ക്ട്്റ്കള്കട
സ്്ിരം രജിസ്സപ്ടഷനപ്ര
ത്്ിയാസക്്ണ്്തിനാലാണ്
ഈതീര്മാനം.

കാസരസോഡ,് ത്ശ്ര,
സൊട്്യം,കൊല്്ം,തിര്വന
ന്്പ്രം ജില്്കളികല കതര
ക്ഞ്ട്ക്്കപ്്ട്് ഗ്ണസോ
ക്്ാക്്ളക്്്സൗകരയ്ാരഥം
കടനഡര സനടിയ സ്്ാപന

ത്്ിക്്്അതത്ജില്്കളികല
സോറ്മ്കളവഴിസ്ക്ട്്റ്
കളവിതരണംകചയ്്്ം.ക്ട്
തലസപരഒര്മിച്്്വര്ന്്ത്
ഒഴിവാക്്ാന ഓസോര്ത്്ര
ക്്്ംപപ്സത്യകസമയംനിശ്്
യിച്്്വാഹനംനലകം്.

വാഹനം ഏറ്്്വാങ്്ാന
എസത്്ണ്് സമയം സോണ
മ്സഖനഅറിയിക്്്ം.നിശ്്
യിച്്സമയത്്്മാപത്സമഎ
ത്്ാവ.് വാഹനം ലഭിച്്്
കൊട്്ട്ത്് ദിവസം തകന്്
അവരവര്കട ആരടി ഓഫി
സിലവാഹനവം്ബന്്കപ്്
ട്്സരഖകളം്ഹാജരാക്്ികപ
രമന്്്്രജിസ്സപ്ടഷനഎട്
ക്്ണം.

ചുടുകുടുനുുു;ലോഴിലകുുടു്ു
ഉഷ്ണതരംഗസാധയുത
സവ്ന്്ംലേഖകൻ
തിര്വനന്്പ്രം:സംസ്്ാന
ത്്്സവനലകനക്്്ന്്തിനാ
ലസൊഴിസ്ക്ട്ജില്്യിലഇ
ന്്്ഉഷ്ണതരംഗത്്ിന്സാധയ്
തയ്കണ്്ന്്് സകപദ്്് കാലാവ
സ്്eവക്പ്്്അറിയിച്്്.താപ
നിലസാധാരണതാപനിലയി
ലനിന്്്4.5ഡിപഗ്ികസലഷയ്
സിലം്അധികംഉയരാന്ള്്
സാഹചരയ്മാണ് ഉഷ്ണതരം
ഗം. ഇത്മ്ലം ആസോഗയ് പപ്
ശന്ങ്്ളഉളകപ്്കടഉണ്്ാകാ
നം് സാധയ്തയ്ള്്തിനാല
അതീവഗൗരവസ്ത്കടഇതി
കനകാണണകമന്്്സംസ്്ാ
നദ്രന്്നിവാരണഅസോറി
റ്്ി.

ആലപ്്്ഴ, സൊട്്യം ജില്്ക
ളില3മ്തല4ഡിപഗ്ികസല
ഷയ്സ്വകരയം്തിര്വനന്്പ്
രം,കൊല്്ം,ത്ശ്ര,മലപ്്്റം
ജില്്കളില2മ്തല3ഡിപഗ്ി
കസലഷയ്സ്വകരയം്താപനി

ല ഉയരാന സാധയ്തയ്കണ്്
ന്്്ംസകപദ്്്കാലാവസ്്eവക്
പ്്്അറിയിച്്ിട്്്ണ്്്.കോത്വി
ല സകരളത്്ില എല്്ായിട
ത്്്ംച്ട്ക്ട്ന്്സാഹചരയ്
ത്്ില കോത്ജനങ്്ളമ്ന
കര്തലസവ്ീകരിക്്ണം.

സൊഴിസ്ക്ട്ജില്്യിലാകക
നിലവില പ്റംസോലികളില
ഏരകപ്്ട്ന്്കകട്്ിടനിരമാണ
കൊഴിലാളികള,കോത്മരാമ
ത്്്സോലിക്്ാര,കരഷകര,ക
രഷകകൊഴിലാളികള,പട്ാഫി
ക്കപാലീസ്-സോംഗാരഡ്ക
ള,ഓണവലനഭക്്ണവിത
രണക്്ാര,കതര്സോരകച്്വട
ക്്ാര,വബക്്്യാപത്ികര,മ്
നിസിപ്്ാലിറ്്ിശ്ചിതവ്കൊഴി
ലാളികള,കചത്്്കൊഴിലാളി
കള, കതങ്്്കയറ്് കൊഴിലാ
ളികള,ത്ടങ്്ിയവിഭാഗങ്്ളി
ലകപ്്ട്ന്്വരം് നഗരങ്്ളി
ലം്നിരത്്ില്മ്ള്്വരം്കവ
യിസലലക്്്ന്്സാഹചരയ്ംഒ

ഴിവാക്്ിവവകിട്്്നാല്മണി
വകരകയങ്്ിലം് തണലിസലക്്്
മാറണം.പകല11മ്തലനാ
ല്മണിവകരയ്ള്്സമയത്്്
ഒര് കാരണവശാലം് സനരിട്്്
സ്രയ്താപം ശരീരത്്ിസലല
ക്്്ന്്സാഹചരയ്മ്ണ്്ാകാന
പാടില്്.

സൊഴിസ്ക്ട്ജില്്യില, പപ്
സത്യകിച്്്നഗരസമഖകളിലആ
ള്കളപകലസമയത്്്പ്റ
ത്്ിറങ്്്ന്്ത് ഒഴിവാക്്ണം.
ശ്ദ്്ജലം ധാരാളമായി ക്ടി
ക്്ണം.കഠിനമായസോലികളി
ലഏരകപ്്ട്ന്്വരഇടസവളക
കളട്ക്്്ക.പപ്ായമായവര,ക്
ട്്ികള,ഗരഭിണികള,മ്ലയ്ട്്്
ന്്അമ്്മാര,സോഗങ്്ള്ള്്വ
രത്ടങ്്ിയവകരച്ട്മ്ലമ്
ള്്ആസോഗയ്പപ്ശന്ങ്്ളബാ
ധിക്്ാനിടയ്ണ്്്.ഇവരമ്ന്്
റിയിപ്്് നിലനിലക്്്ന്് ഘട്്
ത്്ില ഒര് കാരണവശാലം്
പ്റത്്ിറങ്്ാനപാട്ള്്തല്്.

നീലപനപുറതുുാകുുി,ചലചുുിരതു
അകുുാഡമിപുനഃസംഘടിപുുിചുുു
തിര്വനന്്പ്രം: സം
സ്്ാന ചലച്്ിപത് അക്്ാ
ഡമി സരക്്ാര പ്നഃസം
ഘടിപ്്ിച്്്. കസപക്ട്്ിയായി
ര്ന്്മസഹഷ്പഞ്്്വികന
നീക്്ിയതിന് പിന്്ാകല
എഴ്ത്്്കാരനം് സംവി
ധായകന്മായ നീലകന
യം്അക്്ാഡമിഭരണസ
മിതിയിലനിന്്്പ്റത്്ാ
ക്്ി.

കകാല്്ം ജില്്ാ ഇനഫര
സമഷനഓഫിസറായിര്ന്്
അസജായ് ചപദ്്്നാണ് പ്
തിയകസപക്ട്്റി.നടന്്ാരാ
യഇപദ്്്നസ,്സപ്പംക്മാര,
സംവിധായകന അനില
നാസഗപദ്്്ന,കക.ആര.നാ
രായണന സദശീയ ഫിലിം
ഇനസ്റ്്ിറ്്്യ്ട്്്ഡയറകറ്്്ര
ശങ്്ര സമാഹന, ചലച്്ിപത്

ഫിലിം കസാവസറ്്ി അം
ഗംസജാരജ്മാതയ്്എന്്ിവ
കരയാണ്പ്ത്തായിഉള
കപ്്ട്ത്്ിയിരിക്്്ന്്ത.്

കചയരമാന, വവസ്
കചയരസപഴസ്ണ സ്്ാന
ങ്്ളില കമലം് ബീനാ 
സപാളം്ത്ടരം്. ഇവരക്്്
പ്റകമസംവിധായകരായ
സിബി മലയില, പപ്ദീപ്
കചാക്്ി,ഓസക്രസജതാവ്
റസ്ലപ്ക്്്ട്്ി,നടിമാരാ
യമഞജ്്വാരിയര,സജി
തമഠത്്ില,ചലച്്ിപത്നി
ര്പകരായവി.കക.സജാസ
ഫ,്ജി.പി.രാമചപദ്്്ന,മധ്
ജനാരദനന,തിരക്്ഥാക്
ത്്് ദീദി ദാസമാദരന,
ഛായാപഗ്ാഹകന സണ്്ി
സജാസഫ്എന്്ിവകരജന
റല കൗണസിലില നില

നിരത്്ി.
വിവിധകാരണങ്്ളാല

ജനറലകൗണസിലസ്്ാ
നത്്് നിന്്് സംവിധായ
കനസഡാ.ബിജ്വം്എഴ്
ത്്്കാരനായ സി.എസ.്
കവങ്്ിസടശവ്രനം് സനര
സ്ത് രാജിവച്്ിര്ന്്്. എ
കസ്ികയ്്ട്്ീവ് അംഗമായി
ര്ന്്കക.ആര.സമാഹനന
മരിച്്്.ഇവര്കടഒഴിവിസല
ക്്ാണ്ഇപദ്്്നസികനയം്
സപ്പംക്മാറികനയം്ശങ്്ര
സമാഹകനയം്പരിഗണിച്്
ത.് നീലന് പകരമായാണ്
അനില വി. നാസഗപദ്്്ന
അക്്ാഡമിയിസലക്്് എ
ത്്്ന്്ത.്സിപിഐയ്കട
സനാമിനിയായാണ് സജാര
ജ് മാതയ്് ജനറല കൗണ
സിലിലഇടംപിടിച്്ത.്

പൊഴിലാളികൾ
രംഗതുുിറങുുണം:സിഐടിയു
തിര്വനന്്പ്രം: കൊസോ
ണവവറസ്പടര്ന്്തികന
സനരിടാനസരക്്ാരമ്സന്്
ട്്്വച്്നിരസദശങ്്ളഅംഗീ
കരിക്്ാനം് പപ്തിസോധ പപ്
വരത്്നങ്്ളിലഏരകപ്്ടാ
നം്സംസ്്ാനകത്്കൊഴി
ലാളികസോട് സിഐടിയ്
സംസ്്ാന കസപക്ട്്റിസയറ്്്
അഭയ്രഥിച്്്.

ജനങ്്ളഇടപഴക്ന്്എ
ല്്ാ ഇടങ്്ളം് അണ്വിമ്
ക്്മാക്്ാന കൊഴിലാളിക
ളമ്സന്്ട്്്വരണം.കോത്
ഇടങ്്ളശ്ചീകരിക്്ാനം്,
കോത്വാഹനങ്്ളഅണ്
വിമ്ക്്മാക്്ാനം് കൊഴി
ലാളികള പപ്സത്യകം പശ്ദ്്ി
ക്്ണം. കൊസോണ വയ്ാപ
നം തടയാന സകരളംവക
ക്ക്ണ്്നടപടികളസോക
മാകക പപ്ശംസിക്്കപ്്ട്്ിട്്്
ണ്്്. ആസോഗയ് സമഖലകയ
കോത്സമഖലയിലനിലനിര

ത്്്കയം് ശക്്ികപ്്ട്ത്്്
കയം്കചയത്എലഡിഎഫ്
സരക്്ാരിക്്്നടപടിയാണ്
ജനങ്്ളക്്് രക്്യായത.്
നവ-ഉദാരവലക്്രണ നയ
ങ്്ള്കടഭാഗമായിആസോഗയ്
സമഖലയികലസരക്്ാര ഇട
കപടല ഉസപക്്ിക്്്കയം്
എല്്ാം സവ്കാരയ്സമഖലകയ
ഏലപ്്ിക്്്കയം് കചയത്
രാജയ്ങ്്ളില ജനങ്്ള്കട
ആസോഗയ്സംരക്്ണത്്ിന്
യാകൊര് ഉപാധിയ്മില്്.
ലാഭകക്്തിമ്ത്്സവ്കാരയ്
ഇനഷ്റനസ് കമ്്നികളാ
ണ് പല രാജയ്ങ്്ളിലം്ആ
സോഗയ്സമഖലകയഅടക്്ി ഭ
രിക്്്ന്്ത.്

ഇന്്്യയം് ഈ വഴിക്്ാ
ണ്നീങ്്്ന്്ത.്ആസോഗയ്
സമഖലയക്്്്ള്് സരക്്ാര
കചലവ്ഓസോവരഷവം്ക്
റഞ്്്വരികയാണ-്സിഐ
ടിയ്ച്ണ്്ിക്്ാട്്ി.

ലലസനുുസിലുുാപതസാനിലറുുസരുു
നിരുുമാണം:പരിലോധനതുടങുുി
മലപ്്്റം: കകാസോണയ്കട മറവില്് വലസ
ന്്സില്്ാകതനിര്്മിക്്്ന്്ഹാന്്ഡ്സാനിവറ്്
സറ്കള്്പിടിക്ടാന്്ജില്്ാപഡ്ഗ്സ്കണ്്സപ്ടാ
ള്്വിഭാഗത്്ിക്്്പരിസോധനശക്്മാക്്ി.
പരിസോധനയില്് മലപ്്്റം നഗരസഭയില്്
വമലപ്്്റംടൗണില്്വലസന്്സില്്ാകതപപ്
വര്്ത്്ിച്്സ്്ാപനത്്ിക്്്ഹാന്്ഡ്സാനി
വറ്്സറ്കള്്പിടികച്്ട്ത്്്.വമലപ്്്റകത്്
കമഡിക്്ല്്സോപ്്ില്്വില്്ക്്ാന്്വച്്20ക്
പ്്ിഹാന്്ഡ്സാനിവറ്്സറ്കളാണ്പിടികച്്ട്
ത്്ത.്ക്്ീന്്റബ്ഹാന്്ഡ്സാനിവറ്്സര്്എ
ന്്സപരില്ള്്100,250മില്്ിസോട്്ില്കളാണ്
പരിസോധനയില്്കകണ്്ത്്ിയത.്

സ്്ാപനംവലസന്്സില്്ാകതവന്്സൊതി
ല്് ഹാന്്ഡ് സാനിവറ്്സറ്കള്് നിര്്മിക്്്
ന്്്കവന്്പരാതികയത്ടര്്ന്്ാണ്പഡ്ഗ്സ്വി

ഭാഗംപരിസോധനനടത്്ിയത.്സ്്ാപനത്്ി
ല്്നടത്്ിയപരിസോധനയില്്കൊല്്ത്്്ള്്
ഒര്വിതരണക്്ാരന്വലസന്്സില്്ാത്്156
സോട്്ില്്ഹാന്്ഡ്സാനിവറ്്സറ്കള്്സ്്ാ
പനംവിതരണംകചയത്തിക്്്ബില്്കകണ്്
ത്്്കയം്കചയത്.്

ജില്്യില്്കകാസോണസ്്ിരീകരിച്്സാഹച
രയ്ത്്ില്് നിര്്മാണ വലസന്്സില്്ാത്്തം്
ഗ്ണനിലവാരമില്്ാത്്ത്മായസാനിവറ്്സ
റ്കള്് വിപണിയികലത്്ിക്്്കന്്ന്് വിവര
ത്്ിക്്്അടിസ്്ാനത്്ിലായിര്ന്്്പരിസോ
ധന.വരം്ദിവസങ്്ളിലം്പരിസോധനത്ട
രം്. പരിസോധനയക്്്് പഡ്ഗ് ഇന്്സ്കപകറ്്്
ര്്മാരായ യ.് ശാന്്ിക്ഷണ്, ആര്്. അര്
ണ്്ക്മാര്്,വി.എം.ഹഫ്സത്്്എന്്ിവര്്സന
ത്തവ്ംനല്്കി.

സപ്പഷയുൽപരുടയനുുകൾ
റദുുാകുുിപറയുൽലവ
കൊച്്ി:കൊവിഡ്19പശ്്ാത്്ലത്്ില്്യാപത്
ക്്ാര്്ക്റഞ്്തികനത്ടര്്ന്്് സകരളത്്ില്്
നിന്്്ള്്ക്ട്തല്്സ്കപഷയ്ല്്കപ്ടയ്ന്കള്്
റദ്്ാക്്ികറയ്ല്്സവ.വഹദരാബാദ,്കചവന്,്
രാസമശവ്രംഎന്്ിവിടങ്്ളിസലക്്്ള്്പപ്സത്യക
കപ്ടയ്ന്്സര്്വീസ്കളാണ്റദ്്ാക്്ിയത.്അവ
ധിക്്ാലതിരക്്്പരിഗണിച്്ാണ്ഈറ്ട്്്കളി
ല്്സ്കപഷയ്ല്്സര്്വീസ്ഏര്്കപ്്ട്ത്്ിയത.്
എന്്ാല്്കൊസോണപടര്ന്്സാഹചരയ്ത്്ി
ല്്ദിനംപപ്തിയാപത്ക്്ാര്്ക്റയ്ന്്ത്പരിഗ
ണിച്്്ഈസര്്വീസ്കള്്റദ്്ാക്്ാന്്തീര്മാനി
ക്്്കയായിര്ന്്്.

മാര്്ച്്്25ന്സര്്വീസ്നടസത്്ണ്്വഹദരാ
ബാദ-്എറണാക്ളം വീക്്്ലി സ്കപഷയ്ല്്
(07117),26ന്ള്്എറണാക്ളം-വഹദരാബാ
ദ്വീക്്്ലിസ്കപഷയ്ല്്(07118),ഏപപ്ില്്ഒന്്ി
ന്ള്്തിര്വനന്്പ്രം-കചവന്്കസന്്പട്ല്
വീക്്്ലിസ്കപഷയ്ല്്(06048),രണ്്ാംതീയതി
യികലകചവന്-്തിര്വനന്്പ്രംവീക്്്ലിസ്
കപഷയ്ല്്(06047),ഏപപ്ില്്രണ്്ികലഎറണാ

ക്ളം-രാസമശവ്രം വീക്്്ലി സ്കപഷയ്ല്്
(06045),മ്ന്്ാംതീയതിയികലരാസമശവ്രം-എ
റണാക്ളംവീക്്്ലിസ്കപഷയ്ല്് (06046)സ
ര്്വീസ്കളാണ്റദ്്ാക്്ിയത.്

സവളാങ്്ണ്്ി,കചവന്്കസന്്പട്ല്്എന്്ിവി
ടങ്്ളിസലക്്്ള്്സ്കപഷയ്ല്്കപ്ടയ്ന്കളം്ക
ഴിഞ്്ദിവസംറദ്്ാക്്ിയിര്ന്്്.ഏപപ്ില്്ഒന്്്
വകരയ്ള്്സര്്വീസ്കളാണ്റദ്്ാക്്ിയത.്മാ
ര്്ച്്്22,25,29എപപ്ില്്ഒന്്്ദിവസങ്്ളില്്സ
ര്്വീസ്നടസത്്ണ്്തിര്വനന്്പ്രംകസന്്പട്
ല്്-കചവന്്കസന്്പട്ല്്എ.സിഎക്സപ്പ്സ്
(22208),മാര്്ച്്്20,24,27,31തീയതികളികലകച
വന്്കസന്്പട്ല്്-തിര്വനന്്പ്രംഎസിഎ
ക്സപ്പ്സ്(22207),ഈമാസം21ന്സര്്വീസ്
നടസത്്ണ്്എറണാക്ളം-സവളാങ്്ണ്്ിസ്കപ
ഷയ്ല്്(06015),ഈകപ്ടയ്നിക്്്22ന്ള്്മടക്്
സര്്വീസ്(06016)എന്്ിവയാണ്സനരകത്്റ
ദ്്ാക്്ിയത.്യാപത്ക്്ാരികല്്ങ്്ില്്വരം്ദിവസ
ങ്്ളില്് ക്ട്തല്് കപ്ടയ്ന്കള്് റദ്്ാക്്ിസയ
ക്്്ം.

ബാങു്ുവായുപകളുപടതിരിചുുടവു
കാലാവധിഒരുവരഷംനീടുുാനശുപാരശ
തിര്വനന്്പ്രം: ബാങ്്് വായ്പകള്
കടതിരിച്്ടവ്കാലാവധിഒര്വരഷം
നീട്്ാനസംസ്്ാനതലബാസങ്്ഴസ്്സ
മിതി റിസരവ് ബാങ്്ിക്്് അന്മതി
സതടി.25,000ര്പവകരഉപസോഗവാ
യ്പാപദ്്തിക്്്ംഅന്മതിസതടിയി
ട്്്ണ്്്.മ്ന്്്മാസസത്്ക്്്എല്്ാവിധജ
പ്തിനടപടികളം്നിരത്്്ം.ബ്ധനാ
ഴ്ചസചരന്്ബാസങ്്ഴ്സ്സമിതിഉപസ
മിതിഈനിരസദശങ്്ളക്്്അംഗീകാ
രംനലകി.

ഇതിനായ്ള്്ശ്പാരശ റിസരവ്
ബാങ്്്സകരളസമഖലാഓഫിസിന്്വക
മാറിയതായിബാസങ്്ഴ്സ്സമിതികണ
വീനരഎന.അജിത്ക്ഷ്ണനപറ
ഞ്്്.ഒര്വരഷകത്്വായ്പാതിരിച്്ട
വ്ഇടസവളഎല്്ാവായ്പകളക്്്ംഅ
ന്വദിക്്ണകമന്് ശ്പാരശയാണ്്
ബാസങ്്ഴ്സ്സമിതിമ്സ്ന്ട്്്വച്്ിട്്്ള്്
ത്. തിരിച്്ടവ് കാലാവധിയ്കട മറ്്ാ
ത്്ിനന്സരിച്്്വായ്പയ്കടതിരിച്്ട
വ്തവണത്കയിലആവശയ്മായപക്
മീകരണമ്ണ്്ാകം്.കഴിഞ്്ജന്വരി

31ന്്തിരിച്്ടവ്ക്തയ്മായിര്ന്്വായ്
പകളക്്ായിരിക്്്ംആന്ക്ലയ്ംലഭി
ക്്്ക.

അസപക്്ിക്്്ന്്വരക്്്വായ്പപ്
നഃപക്മീകരിക്്്ം.10000മ്തല25000
ര്പവകരഉപസോഗവായ്പാവിതരണ

ത്്ിനാണ്തീര്മാനം.ഉപസോക്ത്ഉ
തപ്ന്്ങ്്ളവാങ്്്ന്്തിനായിഅന്
വദിക്്്ന്് വായ്പയ്ക്്് പലിശ നിര
ക്്ിലഇളവ്ണ്്ാകം്.രണ്്്വരഷമായി
രിക്്്ംതിരിച്്ടവ്കാലാവധി.ആദയ്
കത്്മ്ന്്്മാസംഇളവ്ണ്്ാകം്.

ശമുുളപരിഷ്കരണ
കമുുിഷന:31വപര
മറുപടിനൽകാം
തിര്വനന്്പ്രം:പതികോ
ന്്ാംശമ്്ളപരിഷ്കരണക
മ്്ിഷക്്്സോദയ്ാവലിക്്്മറ്
പടിസവ്ീകരിക്്്ന്്തിന്ള്്
സമയപരിധി31വവകിട്്്അ
ഞ്്്വകരനീട്്ി.സോദയ്ാവലി
ക്്്ള്്പപ്തികരണവം്നിസവ
ദനങ്്ളം്
office.prc@kerala.gov.inലഅ
യക്്ണം.കമ്്ിഷന്മായിസന
രിസട്്വീഡിസോസൊണഫറ
നസ്മ്സഖനസോചരച്്നട
ത്്്ന്്തിന്ആപഗ്ഹിക്്്ന്്വ
രഅക്്ാരയ്ംനിസവദനത്്ില
സ്ചിപ്്ിക്്ണം.ചരച്്യ്കട
തീയതിയം്സമയവം്സംബ
ന്്ിച്്അറിയിപ്്്നിസവദന
ത്്ിലനലകിയിട്്്ള്്കൊ
വബലനമ്്റിലഎസഎ്ംഎ
സ്ആയിനലകം്.

നിരീകുുണതുുിലിരുനുു
മുനുുപൊലീസുകാരനുു
പുറതുുുകറങുുിയതു
മുനുുുമണികുുുര
തിര്വനന്്പ്രം:കൊവിഡ്
നിരീക്്ണത്്ില്്കഴിഞ്്ിര്
ന്്മ്ന്്കോലീസ്കാരന്്ചാ
ടിസപ്്യി.അമ്്്രിസവ്സദശി
യാണ്നിരീക്്ണത്്ില്്കഴി
ഞ്്ിര്ന്്തിര്വനന്്പ്രം
കമഡിക്്ല്്സൊകളജില്്നി
ന്്്പ്റസത്്ക്്്സോയത.്മ
ണിക്്്റ്കളക്്്സശഷംഇ
യാകളകപാലീസ്പിടിക്ടിതി
രികച്്ത്്ിക്്്കയായിര്ന്്്.

ഇന്്കലരാവികലപതി
കോസന്്കടയാണ്സംഭവം.
ഇസദ്്ഹംചാടിസപ്്യത്അറി
ഞ്്തികനത്ടര്്ന്്്നടത്്ിയ
ഊരജിതമായകതരച്്ിലികോ
ട്വില്്ഉച്്യക്്്്രണ്്്മണി
സോകടപിടിക്ടി.അതിനികട
വിവിധസ്്ലങ്്ളില്്ഇസദ്്ഹം
സോയതായാണ്വിവരം.എ
ആര്്കയ്ാംപിലം്കോലീസ്
കോവസറ്്ിയിലം്എത്്ിയ
തായികോലീസ്പറയ്ന്്്.

മതചടങ്്്കളിൽആള്്ക്്്ട്്ംഒഴിവാക്്ണം
തിര്വനന്്പ്രം:മതപരമായചടങ്്്
കളിലം് പപ്ാര്്ഥനകളിലം്ആള്്ക്്്ട്്
മ്ണ്്ാക്ന്്ത് ഒഴിവാക്്ണകമന്്് മ്
ഖയ്മപന്്്ിപിണറായിവിജയന്്മത,സാ
മ്ദായികസനതാക്്സോട്അഭയ്ര്്ഥിച്്്.
വീഡികോ സൊണ്്ഫറന്്സില്കടയാ
ണ്ഈ നിര്്സദശംവച്്ത.്ജില്്ാകല
കറ്്്ര്്മാര്കടസാന്്ിധയ്ത്്ില്്പതിനാ
ല്ജില്്കളിലം് മതസനതാക്്ള്് സൊ
ണ്്ഫറന്്സില്്പകങ്്ട്ത്്്. മപദ്സക
ളികലപരീക്്സ്രക്്ാമ്ന്്കര്തല്
കള്് പാലിച്്് നടത്്ാകമന്്്ം മ്ഖയ്മ
പന്്്ിപറഞ്്്.

മ്സ്ലിംപള്്ികളില്്കവള്്ിയാഴച്
കത്്ക്ട്്പപ്ാര്്ഥന,പക്ിസത്യ്ന്്പള്്ി
കളില്്ഞായറാഴച്കത്്ക്ര്്ബാനഎ
ന്്ിവയികോകക്്ആള്കള്്ധാരാളമാ
യിപകങ്്ട്ക്്്ന്്ത്ഒഴിവാക്്ണം.ആ
സോഷമായ സക്്സപ്താത്്വങ്്ള്്,
കോങ്്ാലകള എന്്ിവകയല്്ാം നിയ
പന്്്ിക്്ണം.ചടങ്്്കള്്മാപത്മാക്്ിഉ
ത്്വങ്്ളം് പപ്ാര്്ഥനകളം് പരിമിത
കപ്്ട്ത്്ണം-മ്ഖയ്മപന്്്ിനിരസദശിച്്്.

സര്്ക്്ാര്്എട്ക്്്ന്്എല്്ാമ്ന്്ക
ര്തല്്നടപടികള്മായം്പ്ര്്ണമായി
സഹകരിക്്്കമന്്്മതസനതാക്്ള്്മ്
ഖയ്മപന്്്ിക്്്ഉറപ്്്നല്്കി.വീഡികോ
സൊണ്്ഫറന്്സില്്മപന്്്ിമാരായഇ.ച
പദ്്്സശഖരന്്,കക.ടി.ജലീല്്ത്ടങ്്ിയവ
രം്പകങ്്ട്ത്്്.

സരുുകുുാരുുമദയുലോബികു്ുകീഴടങുുി:ഉമുുനുുചാണുുി

ജപൂതിനടപടികളംൂനിരതൂൂൂം

കൊച്്ി:സൊവിഡ്19ക്്്പശ്്ാത്്
ലത്്ില്്അതീവജാപഗ്തപപ്ഖയ്ാപിച്്ി
രിക്്്ന്്സംസ്്ാനകത്്കബവറ്ിജ
സ്ഔട്്്കലറ്്്കളം്ബാറ്കളം്അട
ച്്ിസടണ്്തികല്്ന്്സര്്ക്്ാര്്തീര്മാ
നം തികച്്്ം നിരാശാജനകമാകണ
ന്്്മ്നമ്ഖയ്മപന്്്ിഉമ്്ന്്ചാണ്്ി.

സര്്ക്്ാരിന്വര്മാനംലഭിക്്ാന്്
സവണ്്ികര്വാക്്്ന്്ത്പാവകപ്്ട്്വ
ലികോര്ജനവിഭാഗകത്്യാണ.്യ്
ഡിഎഫ്സര്്ക്്ാര്്പ്ട്്ിയഅഞ്്്
റിസലകറ ബാറ്കള്് ത്റന്്്കൊട്
ത്്സര്്ക്്ാര്് മദയ്സോബിക്്്കീഴട
ങ്്ി.

ആള്കള്്തമ്്ില്ള്്സമ്്ര്്ക്്ം
പരമാവധിക്റയക്്്ാന്ള്്നടപടി

കളാണ്സര്്ക്്ാര്്സവ്ീകരിച്്ിരിക്്്
ന്്ത.്വിദയ്ാഭയ്ാസസ്്ാപനങ്്ള്്അ
ടച്്ിട്ന്്ത്ഉള്്കപ്്കടയ്ള്്നിരവധി
നടപടികള്്സവ്ീകരിച്്്.എന്്ാല്്ആ
യിരക്്ണക്്ിന്ആള്കള്്നിസത്യന
എത്്്ന്്മദയ്ക്്ടകളം്ബാറ്കളം്
മാപത്ംനിര്്ബാധംത്റന്്്പപ്വര്്ത്്ി
ക്്്ന്്്.ഇത്്രം1200സലകറസ്്ാപ
നങ്്ളാണ്സംസ്്ാനത്്്ള്്ത.്യാ
കൊര്മ്ന്്കര്തല്കളം്നിയപന്്്
ണങ്്ളം്ഇവിടങ്്ളിലികല്്ന്്്എല്്ാ
വര്്ക്്്ംഅറിയാം.ഗ്ര്തരമായഇ
സപ്്ഴകത്് സാഹചരയ്ം മനസിലാ
ക്്ിസര്്ക്്ാര്്തീര്മാനംപ്നഃപരി
സോധിക്്കണന്്്ഉമ്്ന്്ചാണ്്ിആ
വശയ്കപ്്ട്്്.

ഇനിയുളുുതുനിരുുണായകദിനങുുൾ:ഐഎംഎ
കൊച്്ി:കൊവിഡ1്9വയ്ാപനം
തടയ്ന്്തിക്്്ഭാഗമായിസം
സ്്ാനകത്്മ്ഴ്വന്്ബാറ്ക
ളം്അടയക്്്ാന്്സര്്ക്്ാര്്ത
യാറാകണകമന്്്ഇന്്്യന്്കമ
ഡിക്്ല്് അസോസിസയഷന്്
(ഐഎംഎ)സംസ്്ാനപപ്സി
ഡ്്്്സോ.അപബ്ാഹംവരഗ്ീ
സ,്കസപക്ട്്റിസോ.പി.സോപി
ക്മാര്്എന്്ിവര്്വാര്്ത്്ാസ
സമ്്ളനത്്ില്് ആവശയ്കപ്്ട്്്.
ബാറ്കള്്അടയക്്്ണകമന്്ാ
വശയ്കപ്്ട്്്സര്്ക്്ാരികനസമീ
പിച്്ിര്ന്്തായം് ഐഎംഎ
ച്ണ്്ിക്്ാട്്ി. നിലവില്് നി
ര്്ണായക ഘട്്ങ്്ളില്കടയാ
ണ്സംസ്്ാനംകടന്്്സോക്
ന്്ത.് വവറസിക്്് സമ്ഹ
വയ്ാപനമാണ് നിയപന്്്ിസക്്
ണ്്ത.്ഇതിന്ചിലമ്ന്്കര്ത
ല്കള്് സവ്ീകരിക്്ാന്് സ
ര്്ക്്ാര്്പശ്മങ്്ള്്ഊര്്ജിതമാ

ക്്ണം.
സൊവിഡ്19ക്്്വയ്ാപനം

തടയാന്്അട്ത്്14ദിവസം
നിര്്ണായകമാകണന്്്ം ഈ 
കാലയളവില്്ഒസോസോര്ത്്
രം് ജാപഗ്ത പാലിക്്ണകമ
ന്്്ംഇവര്്ആവശയ്കപ്്ട്്്.സൊ
വിഡ1്9 പപ്തിസോധിക്്ാന്്
സോകക്ത്രിടത്്്ം ഇത്വ
കരഒര്മര്ന്്്ംകണ്്്പിടിച്്ി
ട്്ില്്. ഇത്പ്തിയവവറസാ
ണ.് ഇതികനതിസര നാള്ക
ള്്ക്്് സശഷംമര്സ്ന്വാക്
സിസോ കണ്്്പിടിസച്്ക്്ാം.
എന്്ാല്്നിലവില്്മര്ന്്ില്്.
ആകരങ്്ിലം്അശാസപ്ത്ീയമാ
യിഇതിക്്്സപരില്്മര്ന്്്ക
സോ മസറ്് വിതരണം കചയ്്്
ന്്്കണ്്ങ്്ില്് അത് ശാസപ്ത്
ത്്ിന്നിരക്്്ന്്തല്്.

സകരളത്്ില്്സൊവിഡ്ബാ
ധയികല്്ന്്്പറയാന്്പറ്്ാത്്

അവസ്്യാണ.് സോഗംസമ്
ഹത്്ില്്വയ്ാപിക്്്ന്്സമയ
മാണ.്ഓസോ വയ്ക്്ിയം് വയ്
ക്്ികള്്തമ്്ില്്നിര്്ബന്്മാ
യം്നിശ്്ിതമായഅകലംപാ
ലിക്്ണം.വയ്ക്്ികള്്ഇരിക്്്
ന്്സമയത്്്ംനിശ്്ിതഅക
ലംപാലിക്്ാന്്കര്്ശനമായി
എല്്ാവരം്തയാറകണം.കോ
ത്ഗതാഗതസംവിധാനംപര
വാവധിഒഴിവാക്്ണം.അതയ്ാ
വശയ്ത്്ിന്മാപത്ംപ്റത്്ിറ
ങ്്ാന്്പശ്ദ്്ിക്്്ക.പരമാവധി
വീട്കളില് തകന്് കഴിയ്ന്്
താണ്സോഗംപപ്തിസോധിക്്ാ
ന്്ഏറ്്വം്നല്് മാര്്ഗം.ഇത്
പപ്ാസോഗികമായി ബ്ദ്്മ്ട്്ാ
കണങ്്ിലം് സാധിക്്്ന്്വര്്
അത്കചയ്്ണം.

60വയസിന്മ്കളില്്ഉള്്
വര്്പരമാവധി പശ്ദ്്ിക്്ണം.
ഐഎംഎയ്കടഒര്പബ്ാഞ്്ി

കലഭാരവാഹികള്്ചീഫ്ജസ്്്്ി
സിന് സോഗവയ്ാപനവ്മായി
ബന്്കപ്്ട്്്നല്്കിയകണക്്്
അത് ഭാവിയില്് ഉണ്്ാകാന്്
സാധയ്തയ്ള്്തായിട്്ാണ.്
സാധയ്തയ്ള്്എണ്്ത്്ിക്്്
കണക്്ാണ് നല്്കിയകത
ന്്്ംഇതില്്പരിപഭ്ാന്്ിയ്കട
ആവശയ്മികല്്ന്്്ംഐഎംഎ
ഭാരവാഹികള്്വയ്ക്്മാക്്ി.

വീട്കളില്്നിരീക്്ണത്്ി
ല്ള്്സോഗികള്്ഏകതങ്്ിലം്
വിധത്്ില്്ബ്ദ്്ിമ്ട്്്സനരിട്്ാ
ല്്അവര്്ക്്്സോണില്്ക്്്ടി
സോക്്റ്മായി സംസാരിക്്ാ
ന്ള്്മാര്്ഗംആരംഭിച്്ിട്്്ണ്്്.
മര്ന്്്കസോമസറ്്ആവശയ്ം
വന്്ാല്്കോലീസിക്്്സഹാ
യത്്ാല്് വീട്കളില്് എത്്ി
ച്്്നല്്കാന്ള്്പദ്്തിഎറ
ണാക്ളം ജില്്യില്് ആരംഭി
ച്്ിട്്്ണ്്്.

സമൂഹവയൂാപനംതടയാനൂൂസരൂൂകൂൂാരൂൂശരൂമങൂൂളൂൂഊരൂൂജിതമാകൂൂണംമൂഴൂവനബാറൂകളംൂഅടയകൂൂൂണം
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മേയ്ശാലകളഉടൻ
പ്ട്്ണം:കൈന്്ിത്്ല
തിര്െനന്്പ്രം:ബിവമ്റജ്ഔട്്്മലറ്്്കളം്ബാറ്കളം്
ഇനിയം്അടക്്ാൻമെകര്മതന്്്ടപ്തിപക്്മനതാ
വ്രമെശ്മെന്്ിത്്ല.മോമോണപടര്ന്്ത്തടയാൻ
ഇനിയ്ള്്ദിെസങ്്ൾെളമരനിർണായകൊണ.്ഒര്
സ്രക്്ാൊനദണ്്വം്പാലിക്്ാമതയാണ്ഇെടപ്ാെർ
ത്്ിക്്്ന്്ത്എന്്ൊർത്്കൾപ്റത്്്െന്്്കഴി
ഞ്്്.ഇമതല്്ാംപരിഗണിച്്്ച്ര്ങ്്ിയസെയമത്്മക്്
ങ്്ിലം്ഇെപ്ട്്ണമെന്്്ടപ്തിപക്്മനതാവ്സർക്്ാരി
മോട്ആെശയ്മപ്്ട്്്.

പശ്ീൈിപത്:നിരീക്്ണം
ത്ടര്ന്്്
തിര്െനന്്പ്രം:ടശ്ീെിടത്മെഡിക്്ൽമസന്്്റിമലനിരീ
ക്്ണത്്ിൽ്്കഴിയ്ന്്മോക്്ർ്്ൊര്മടമോജീെനക്്ാ
ര്മടമോമോെിഡ1്9ടപ്ാഥെികപരിമോധനയിൽ്്ഫലം
മോസിറ്്ീവ്അമല്്ന്്്അധിക്തർഅറിയിച്്്.െിശദൊ
യഫലത്്ിനായികാത്്ിരിക്്്കയാണ.്ഇന്്മലപ്തിയ
മകസ്കമോന്്്ംറിമപ്്ർ്്ട്്്മെയത്ിട്്ില്്.ക്തയ്ൊയനിരീ
ക്്ണംത്ടര്കയാണ.്
ന്മോളംജീെനക്്ാർ്്കവ്ാറമന്്്ൻ്്സവ്യംമതര

മഞ്്ട്ത്്്െീട്കളിൽ്്കഴിയ്ന്്്.മോഗലക്്ണങ്്ൾ്്ഉ
ള്്െര്മടസാമ്്ിള്കൾ്്മശഖരിച്്്പരിമോധനയക്്്്അ
യച്്്.മോഗലക്്ണങ്്ൾഉള്്െര്മട്്എന്്്െനസിലാ
ക്്്ന്്തിനായിഇൻ്്സ്്്്ിറ്്്യ്ട്്ിൽ്്ഇന്്മലആഭയ്ന്്രപരി
മോധനയം്നടന്്്.കവ്ാറമന്്്നിൽ്്കഴിയ്ന്്ജീെന
ക്്ാർ്്ക്്ായിജീെനക്്ാര്മടയം്ഫാക്്ൽ്്റ്്ിയ്മടയം്സ
ഹായമത്്മടമക്്െടപ്െർ്്ത്്നങ്്ൾ്്ആരംഭിച്്ിട്്്ണ്്്.

വിദേശയാപത്നടത്്ിയവർ
വരര്ത:്ആർസിസി
തിര്െനന്്പ്രം:മോഗികമോമൊപ്്ംെര്ന്്െർ്്കഴി
ഞ്്ഒര്ൊസത്്ിന്ള്്ിൽ്്െിമദശയാടത്നടത്്്ക
മോ,െിമദശത്്്നിന്്്െന്്െര്ൊയിസമ്്ർ്്ക്്ംപ്ല
ർ്്ത്്്കമോമെയത്ിട്്ിമല്്ന്്്ഉറപ്്്െര്ത്്ണമെന്്്റീ
ജിയണൽകാൻസർമസന്്്ർ(ആർസിസി)ഡയറകറ്്്ർ്്.
ഇത്്രത്്ിൽ്്െിലർ്്മോഗികമളഅന്ഗെിക്്്ന്്തായി
ടശ്ദ്്യിൽ്്മപ്്ട്്തിമനത്ടർ്്ന്്ാണ്നിർ്്മദശം.ഇത്്ര
ക്്ാർ്്കാൻ്്സർ്്മോഗികള്ൊയിസമ്്ർ്്ക്്ംപ്ലർ്്ത്്്
ന്്ത്മോഗികൾ്്ക്്്അപകടകരൊയിരിക്്്മെന്്്ംഡയ
റകറ്്്ർ്്പറഞ്്്.

സസനയ്ത്്ിലം് 
കൊവിഡ ്19

ആശവ്സിക്്ാം,
അലംഭാവമരത്്
നയ്്ഡൽഹി:രാജയ്ത്്്മോമോണ
െയ്ാപനത്്ിമന്്്മ്ന്്ാംഘട്്മത്്ടപ്
തിമോധിക്്ാൻഅതീെജാടഗ്തത്ട
ര്ന്്തിനിമടആശവ്ാസസ്െനയ്
ൊയിഇന്്്യൻകൗൺസിൽഒഫ്മെ
ഡിക്്ൽറിസർച്്്(ഐസിഎംആർ).
ഇന്്്യയിൽമോമോണയ്മട കെയ്്
ണിറ്്ിെയ്ാപനമ്ണ്്ായതിന്മതളിെി
മല്്ന്്്ആമോഗയ്പഠനെക്പ്്്മസ
ടക്ട്്റിയം്ഐസിഎംആർഡയറ
കറ്്്ർജനറല്ൊയമട്ോഫ.മോ.ബ
ലറാംഭാർഗെഅറിയിച്്്.
കെയ്്ണിറ്്ിെയ്ാപനവ്ൊയിബ

ന്്മപ്്ട്്്പരിമോധിച്്1020സാംപ്
ള്കളിൽനിന്്്പ്റത്്്െന്്500ല
ധികവം്മനഗറ്്ിൊണ.്ബാക്്ി520
സാംപ്ള്കള്മടഫലങ്്ൾകാത്്ിരി
ക്്്കയാമണന്്്ംഐസിഎംആർ.
തികച്്്ംആശവ്ാസംപകര്ന്്താണ്
റിമപ്്ർട്്്കമളന്്്ംബലറാംഭാർഗ
െ.ഈൊസംഒന്്ിനം്പതിനച്്ി
ന്െിമടമശഖരിച്്താണ്സാംപ്ള്ക
ൾ.51ലാബ്കളിലായാണ്പരിമോ
ധിച്്ത.്ഒമരണ്്മെങ്്ിലം്മോസിറ്്ി
വ്ആയിര്മന്്ങ്്ിൽആസാംപ്ൾ
എട്ത്്ടപ്മദശത്്ിനാമകസമ്്ർ

ക്്െിലമക്്ർമപ്്ട്ത്്്കമയൊർഗ
മ്ള്്്.
മോഗിയ്ൊയിമനരിട്്്സമ്്ർക്്

മ്ണ്്ായെര്മടപരിമോധനയമ്ക്്
പ്്െല്്കെയ്്ണിറ്്ിെയ്ാപനംതിരിച്്റി
യാന്ള്്പരിമോധന.ഇത്ടപ്മത്യ
കൊയിഎട്ക്്്ന്്താമണന്്്ംഇ
മതെമര11,500സാംപ്ള്കൾഈത
രത്്ിൽപരിമോധിമച്്ന്്്ംഐസി
എംആർ.
ഇറ്്ലിയം്ഇറാനം്സമ്പയ്ന്മ്

ൾമപ്്മടരാജയ്ങ്്ളിൽകെയ്്ണിറ്്ി
െയ്ാപനഘട്്ൊണ്െൻദ്രന്്ത്്ിമല
ക്്്നയിച്്ത.്മോെിഡ്19െയ്ാപനം
ഇന്്്യയിൽരണ്്ാംഘട്്ത്്ിലാമണന്്്
ഐസിഎംആർകഴിഞ്്ദിെസംെയ്
ക്്ൊക്്ിയിര്ന്്്.മ്ന്്ാംഘട്്ംആ
മോഗയ്മെഖലയക്്്്െലിയമെല്്്െിളി
ഉണ്്ാക്്്മെന്്മ്ന്്റിയിപ്്്ംഅധി
ക്തർപ്റമപ്്ട്െിച്്ിര്ന്്്.
ഈസാഹെരയ്ംമനരിടാൻസവ്കാ

രയ്ലാബ്കമളയം്പരിമോധന
യക്്്്സജ്്ൊക്്ിയസർക്്ാർ10
ലക്്ംപരിമോധനാകിറ്്്കൾഓർ
ഡർമെയത്ിട്്്ണ്്്.നിലെിൽരാജയ്
ത്്ാകൊനം72പരിമോധനാലാ

ബ്കളാണ്ടപ്െർത്്ിക്്്ന്്ത.്ഒ
ന്്രലക്്ംപരിമോധനാകിറ്്്കള്
മ്ണ്്്.ആമോഗയ്ടപ്ശന്ങ്്ൾഉള്്െ
ർെീട്കളിൽത്്മന്്കഴിയണമെ
ന്്്ംഐസിഎംആർ.
അതിനിമട,ഇന്്്യയ്മടപരിമോ

ധനാരീതിഅപരയ്ാപത്മെന്്ൊദ
വ്ൊയിമോകാമോഗയ്സംഘടനയ്
മടറീജയ്നൽഡയറകറ്്്ർപ്നംഖടത്
പാൽസിങ്രംഗമത്്ത്്ി.ത്ടർച്്
യായിസാംപ്ള്കമളട്ത്്്പരിമോ
ധിക്്്കയാണ്മെണ്്മതന്്്ംഇ
ന്്്യഅത്മെയ്്്ന്്ിമല്്ന്്്ൊണ്
സിങ്്ിമന്്്ആമോപണം.എന്്ാൽ,
കെയ്്ണിറ്്ിെയ്ാപനമ്ണ്്ാകാത്്
സാഹെരയ്ത്്ിൽഅത്്രംപരിമോ
ധനആെശയ്െിമല്്ന്്്ബലറാംഭാർ
ഗെടപ്തികരിച്്്.െിമദശത്്്നി
മന്്ത്്ിയെർക്്്ംഅെര്ൊയിഅ
ട്ത്്ിടപഴകിയെർക്്്ംൊടത്ൊണ്
ഇമതെമരമോഗംപടർന്്ിട്്്ള്്ത.്
അെരിൽനിന്്്ക്ട്തലാള്കളിമല
ക്്്പടരാത്്സാഹെരയ്ത്്ിൽഈ
രീതിത്ടരം്.കെയ്്ണിറ്്ിെയ്ാപനമ്
ണ്്ായാൽപരിമോധനാമട്ോമട്്
മോൾൊമറ്്ണ്്ിെര്മെന്്്ംഭാർഗെ.

ആശപ്പത്ികളിൽ
പരിദോധനയക്്്്
ഉന്്തസംഘം
നയ്്ഡൽഹി:മോമോണടപ്തിമോധത്്ിന്ആശ്പടത്ി
കളിൽഏർമപ്്ട്ത്്ിയസംെിധാനങ്്ൾത്ടർച്്യായി
പരിമോധിക്്ാൻആമോഗയ്െടന്്്ിഹർഷെർധമന്്്മന
ത്തവ്ത്്ിൽമെർന്്മോഗംടപ്മത്യകസംഘങ്്മളനി
മോഗിച്്്.ആമോഗയ്െടന്്്ാലയത്്ിമലമ്തിർന്്ഉമദ്ോ
സ്്ർ,മകടദ്്്സർക്്ാർനിയടന്്്ണത്്ില്ള്്ആശ്പടത്ി
കളായസഫദ്ർജങ,്ആർഎംഎൽ,എയിംസ്എന്്ിവ്മട
ഡയറകറ്്്ർൊർത്ടങ്്ിയെർപമങ്്ട്ത്്മോഗത്്ിലാ
ണ്തീര്ൊനം.
ആശ്പടത്ികളിൽപരിമോധനാകിറ്്്കളം്ൊസക്്ക

ൾഉൾമപ്്മടആമോഗയ്ടപ്െർത്്കർക്്്ള്്െയ്ക്്ിസ്ര
ക്്ാസാെടഗ്ികളം്െര്ന്്്കളം്ഐമോമലഷൻൊർ
ഡ്കള്മ്മട്്എന്്്പരിമോധിക്്ാനാണ്നിർമദശം.

ഷഹീൻബാഗ്സമരം:
ബാലാവകാശകമ്്ിഷൻ
ഇടകപടന്്്്
നയ്്ഡൽഹി:മോെിഡ്19പടര്ന്്ത്അെഗണിച്്്പൗര
തവ്നിയെമഭദഗതിമക്്തിമരസെരംത്ടര്ന്്ഷഹീൻ
ബാഗിൽമദശീയബാലാെകാശകമ്്ിഷൻഇടമപട്ന്്്.
ആള്കൾക്ട്്ംക്ട്ന്്ത്ഒഴിൊക്്ാൻമകടദ്്്സർക്്ാർ
നിർമദശംനൽകിയിരിക്്്ന്്സാഹെരയ്ത്്ിൽമെണ്്ന
ടപടികമളട്ക്്ണമെനന്കമ്്ിഷൻദക്്ിണഡൽഹി
ജില്്ാകലകറ്്്ർക്്്കത്്്നൽകി.മ്ന്്്ദിെസത്്ിന്
മശഷംെിശദൊയറിമപ്്ർട്്്നൽകാനം്നിർമദശം.
സട്ത്ീകളം്ക്ട്്ികള്െടക്്ംന്റ്കണക്്ിനാള്കളാണ്
147ദിെസൊയിഷഹീൻമോഗിമലമോഡ്ഉപമോധിച്്്
സെരംമെയ്്്ന്്ത.്

പൗരതവ്നിയമത്്ികനതിദര
കൈചന്യ്ിൽ
ആയിരങ്്ളക്ടപപ്ദഷ്ഭ്ം
മെമന്:്മോമോണടപ്തിമോധത്്ി
മന്്്ഭാഗൊയിആള്കൾക്ട്്ംക്ട്ന്്ത്
നിമോധിച്്ിരിമക്്പൗരതവ്നിയെമഭദഗ
തിമക്്തിമരമെമന്്യിൽആയിരങ്്
ൾപമങ്്ട്ത്്ടപ്മഷ്്ഭംനടത്്ിമ്സ്
ലിംസംഘടന.തെിഴന്ാട്തൗഹീദ്ജൊ
അത്്്എന്്സംഘടനയാണ്ഇന്്മലെ
ടദ്ാസ്മഹമക്്ടതിമെമട്ൊമസ്്്്ഷന്
മ്ന്്ിൽസട്ത്ീകളം്ക്ട്്ികള്െുൾമപ്്മട
യ്ള്്െമരഅണിനിരത്്ിജയിൽനിറ
യക്്്ൽസെരംസംഘടിപ്്ിച്്ത.്ൊഷർ
ൊൻമപട്്ിൽഷഹീൻബാഗ്ൊത്കയിൽ
33ദിെസൊയിത്ടർന്്ിര്ന്്ടപ്മഷ്്

ഭംമോമോണകണക്്ിമലട്ത്്്അെ
സാനിപ്്ിക്്ാൻസംസ്്ാനത്്്ഇസ്ലാ
െികമനത്തവ്ംതീര്ൊനിച്്തിന്പിന്്ാ
മലയാണ്രാഷ്ടട്ീയൊയ്വ്കളില്്ാത്്
സംഘടനയ്മടസെരം.
മോെിഡ്19പകര്ന്്സാഹെരയ്

ത്്ിൽ31െമരമോത്മോഗങ്്ള്ൾ
മപ്്മടനിമോധിച്്ിര്ന്്്തെിഴന്ാട്സർ
ക്്ാർ.ൊള്കളം്തിയറ്്റ്കളം്പാർക്്്
കള്മ്ൾമപ്്മടഅടച്്ിട്്ിരിക്്്കയാണ.്
രാജയ്ത്്്മോെിഡ്ടപ്തമോധംഏറ്്വം്
കാരയ്ക്്െൊയിനടക്്്ന്്സംസ്്ാന
ങ്്ളിമോന്്ാണ്തെിഴന്ാട്എന്്ിരി

മക്്യാണ്മെമട്ൊമസ്്്്ഷമനസത്ംഭിപ്്ി
ച്്സെരം.
മോമോണമ്ലംരാജയ്ത്്്രണ്്്മപ

ർൊടത്ൊണ്െരിച്്മതന്്്ംപൗരതവ്
നിയെം80മപര്മടജീെമനട്മത്്ന്്്ം
ടപ്മ്ഷ്ഭത്്ിമനത്്ിയെർമ്ടദ്ാൊ
കയ്ംമ്ഴക്്ി.രാജയ്ത്്്അഭയാർഥിയാ
യികഴിയ്ന്്തിമനക്്ാൾമഭദംമോ
മോണെന്്്െരിക്്്ന്്താമണന്്ായി
ര്ന്്്െമറ്്ര്മ്ടദ്ാൊകയ്ം.ടപ്കമോ
ഭംമ്ൻക്ട്്ിതീര്ൊനിച്്താമണന്്്ം
ൊറ്്ിെയക്്്ാനാെിമല്്ന്്്ംസംഘാടകർ
അകാശമപ്്ട്്്.

വീട്്ിലിരന്്്്ദോലിക്്്
ലാപദ്ോപ്കിട്്ാനില്്
മം്മബ:മോെിഡ്19ഭീതിയിൽടപ്ധാനകമ്്നികൾ
ജീെനക്്ാമോട്െീട്്ിലിര്ന്്്മോലിമെയ്്ാൻനിർമദശി
ച്്മപ്്ൾനഗരത്്ിൽലാപമ്ൊപ്്്കൾക്്്ക്്ാെം.ഓഫി
സിമലത്്്ന്്ജീെനക്്ാര്മടഎണ്്ംപക്തിയായിക്റ
യക്്്ാൻടബ്ിഹാൻമം്മബമോർപ്്മറഷൻകഴിഞ്്ദി
െസംസവ്കാരയ്കമ്്നികമോട്നിർമദശിച്്ിര്ന്്്.ക്ടി
മെള്്ം,മടലിമോൺ,മെദയ്്തി,ശ്െീകരണം,ബാങ്്ി
ങ,്മറയ്ൽ-ഗതാഗതം,ഭക്്്യ-പച്്ക്്റിെയ്ാപാരം,മെഡി
ക്്ൽമറ്്്്റ്കൾ,ആശ്പടത്ികൾഎന്്ീരംഗങ്്മളൊ
ടത്ൊണ്െീട്്ിലിര്ന്്്ള്്മോലിയിൽനിന്്്ഒഴിൊക്്ി
യിരിക്്്ന്്ത.്
െറ്്്മെഖലകളിൽഅതയ്ാെശയ്ജീെനക്്ാർൊടത്ംഓ

ഫിസ്കളിമലത്്ിയാൽെതിമയന്്്ംഅല്്ാത്്െർക്്്
െീട്്ിലിര്ന്്്മോലിമെയ്്ാൻസൗകരയ്മോര്ക്്ണമെ
ന്്്ൊണ്നിർമദശം.ഇത്അെഗണിക്്്ന്്െർമക്്തിമര
ആറ്ൊസം തടവ്െമരലഭിക്്ാവ്ന്്ക്റ്്ംച്െത്്ി
മകമസട്ക്്്മെന്്്ംെയ്ക്്ൊക്്ിയിര്ന്്്.
ഇമോമടസവ്കാരയ്കമ്്നികൾജീെനക്്ാർക്്്െീട്്ി

ലിര്ന്്്മോലിമെയ്്ാൻസൗകരയ്ംമതടിയതാണ്ലാ
പമ്ൊപ്്്കൾക്്്ക്്ാെമ്ണ്്ാക്്ിയത.്മ്ഴ്െൻമോലി
ക്്ാർക്്്ംസവ്ന്്ംമോഫറ്്്്മെയറ്കള്ള്്ലാപമ്ൊപ്്്ക
ൾനൽകാൻഇെൊടകയമ്ക്്ട്ക്്്കയാണ്െലിമോ
ര്െിഭാഗംകമ്്നികളം്.ദിെസം1500ര്പെമരൊടക
ൊങ്്ിലാപമ്ൊപ്്്കൾനൽക്ന്്ഇടപാട്കാരം്നഗര
ത്്ില്ണ്്്.എന്്ാൽ,കഴിഞ്്ദിെസങ്്ളിൽആെശയ്ം
ക്തിച്്്യർന്്മോമടനൽകാൻലാപമ്ൊപ്്്കളിമല്്ന്്ാ
ണ്ഇടപാട്കാർപറയ്ന്്ത.്െിെിധകമ്്നികളിൽനി
ന്്ായിതനിക്്്50,000ഓളംലാപമ്ൊപ്്്കള്മടഓർഡർ
െന്്ിട്്്മണ്്ന്്്ഒര്ഇടപാട്കാരൻ.എന്്ാൽ,തമന്്്
മകെശംപതിനായിരമത്്ളംലാപമ്ൊപ്്്കൾൊടത്മെ
യ്ള്്്മെന്്്ംഅമദ്്ഹംപറയ്ന്്്.

രാജയ്ത്്്ഇമതെമരകെയ്്ണിറ്്ിെയ്ാപനമ്ണ്്ായിട്്ിമല്്ന്്്ഐസിഎംആർ

സപ്െയ്നിൽ
മരണം 600കടന്്്
ൊടഡ്ിഡ:്ഇന്്മല107മപർക്ടിെരിച്്
മോമടസമ്പയന്ിൽമോെിഡ്19ബാ
ധിച്്്െരിച്്െര്മടഎണ്്ം605ആയി.
13716മപരാണ്െികിത്്യില്ള്്ത.്ഇ
ന്്മലൊടത്ംപ്ത്തായി2,538മപരിമല
ക്്്മോഗംപടർന്്്.മോഗംഏറ്്വം്ര്
ക്്ൊയിത്ടര്ന്്ത്തലസ്്ാനൊയൊ
ടഡ്ിഡിലാണ.്5637മപർക്്ാണ്ഇെിമട
മോഗബാധസ്്ിരീകരിച്്ിട്്്ള്്ത.്രാജയ്
ത്്ാമകയ്ള്്തിൽ41ശതൊനം.390െ
രണവം്ഇെിമടത്്മന്.്
രാജയ്ത്്്പരിമോധനാകിറ്്്കള്മട

ദൗർലഭയ്ംഅന്ഭെമപ്്ട്ന്്്ണ്്്.മോഗ
ബാധഇമപ്്ഴം്അതിമന്്്പരൊെധി
യിമലത്്ിയിട്്ിമല്്ന്്ാണ്ടപ്ധാനെടന്്്ി
മപമട്ോസാച്്സ്ഇന്്മലഒഴിഞ്്
പാർലമെന്്്ിമനസാക്്ിയാക്്ിനൽകി
യമ്ന്്റിയിപ്്്.െലിയെിപത്്ാണ്മ്
ന്്ില്ള്്ത.്ഇടത്യധികംആള്കമള
ഐമോമലഷനിലാക്്ാന്ള്്സംെിധാ
നങ്്ൾരാജയ്ത്്ില്്.എല്്ാെരം്ഒര്െിച്്്

നിൽമക്്ണ്്സെയൊണിത.്രാജയ്മത്്
4.6മോടിെര്ന്്ജനങ്്ൾെീട്കളിൽ
തമന്്കഴിയണമെന്്്ംസാച്്സ.്
മെനയ്ക്്്ംഇറ്്ലിക്്്ംഇറാനം്

മശഷംമോമോണമെറസ്ഏറ്്വം്
ര്ക്്ൊയിബാധിച്്രാജയ്ൊണ്സമ്പ
യൻ്.കവ്ാറമന്്്ൻനടപടികൾക്ട്ത
ൽശക്്ൊക്്ിയമോമടഇറ്്ലിയിൽ
മോഗബാധമനരിയമോതിൽക്റഞ്്്
ത്ടങ്്ി.നാല്ദിെസൊയിടപ്തിദിനം
മോഗംപടര്ന്്ത്3500മപരിമലക്്ായി
ച്ര്ങ്്ിയിട്്്ണ്്്.345മപർക്ടിെരിച്്
മോമടരാജയ്ത്്്െരണം2503ആയിഉ
യർന്്്.എന്്ാൽ,ഇമപ്്ഴം്കാരയ്ൊയ
നടപടികമളട്ക്്ാത്്ടബ്ിട്്നിൽഇന്്
മല407മപർക്്ാണ്മോഗബാധസ്്ി
രീകരിച്്ത.്നടപടികൾസവ്ീകരിച്്ിമല്്
ങ്്ിൽയ്മോപ്്ിൽമോെിഡ്19മന്്്അ
ട്ത്്ഇരയ്മകആയിരിക്്്മെന്്ാണ്
ആമോഗയ്െിദഗധ്ർനൽക്ന്്മ്ന്്റി
യിപ്്്.

ഇറ്്ലിയിൽമനരിയശെനം

നയ്്ഡൽഹി:ഇന്്്യൻ്്മസനയ്ത്്ിമല
ക്്്ംപടർന്്്മോെിഡ്19.ലഡാഖിൽ
കരമസനെിഭാഗത്്ിമലലാൻ്്സ്നായി
ക്റാങ്്ില്ള്്ജൊനാണ്മോഗംസ്്ി
രീകരിച്്ത.്ഇമദ്്ഹത്്ിമന്്്അച്്ൻഅ
ട്ത്്ിമടഇറാനിൽ്്തീർഥാടനംനടത്്ി
യിര്ന്്്.മഫടബ്്െരി27ന്ഇറാനിൽ
നിന്്്െടങ്്ിമയത്്ിയഅമദ്്ഹത്്ിന്
മനരമത്്തമന്്മോമോണസ്്ിരീക
രിച്്ിര്മന്്ന്്്മസനയ്ത്്ിമലഉന്്ത
ഉമദ്യാഗസ്്ർ്്അറിയിച്്്.
ഇമതത്്്ടർന്്്മസനികനം്ക്

ടം്ബവം്അടക്്ംഎല്്ാെരം്കവ്ാറ
മന്്്നിലാമണന്്്ംഉന്്തഉമദ്യാഗ
സ്്ർ്്.മസനികമന്്്അച്്ൻമഫടബ്്െ
രി29മ്തൽ്്ലഡാക്്്ഹാർ്്ട്്്ഫൗമണ്്
ഷനിൽ്്നീക്്ണത്്ിലായിര്ന്്്.ത്ട
ർ്്ന്്ാണ്അമദ്്ഹത്്ിമന്്്ഫലംമോസി
റ്്ിൊയത.്34കാരനായമസനികൻ്്

മഫടബ്്െരി25മ്തൽ്്ൊർ്്ച്്്ഒന്്്െ
മരഅെധിയിലായിര്ന്്്.ത്ടർന്്്തി
രിമകമയത്്ിയമസനികമനൊർ്്ച്്്
ഏഴ്മ്തലാണ്നിരീക്്ണത്്ിനയച്്ത.്
ഇമദ്്ഹംഇമപ്്ൾ്്എസഎ്ൻ്്എംആശ്
പടത്ിയിമലഐമോമലഷൻ്്ൊർ്്ഡി
ലാണ.്ഇമദ്്ഹത്്ിമന്്്സമോദരിയം്
ഭാരയ്യം്ഉൾമപ്്മടക്ടം്ബാംഗങ്്ൾ
നിരീക്്ണത്്ിലാമണന്്്ംമസനിക
വ്ത്്ങ്്ൾ്്അറിയിച്്്.മകടദ്്്ഭരണടപ്
മദശൊയജമ്്്െിമലക്്്െിമദശട്റിസ്്്്്
കള്മടടപ്മെശനംഇമപ്്ൾ്്അന്െദി
ക്്്ന്്ില്്.
അതിനിമട,കരമസനഎല്്ാകൊൻ

ഡ്കൾക്്്ൊയിമ്ൻകര്തൽനിർമദ
ശങ്്ൾനൽകി.പരിശീലനപരിപാടിക
ൾനിർത്്ിെച്്്.അടിയന്്രാെശയ്ങ്്ൾ
ക്്്ൊടത്മെഅെധിഅന്െദിക്്ാവ്
എന്്്ംനിർമദശമ്ണ്്്.

ചികിത്്ാസംവിധാേങ്്ൾ
അേരയ്ാപത്കമന്്്ഉത്്രകൊറിയ
മപ്ോങ്യാങ:്മോെിഡ്19മനമനരിടാൻമെണ്്െികി
ത്്ാസംെിധാനങ്്ൾരാജയ്ത്്ിമല്്ന്്്ഉത്്രമോറിയൻ
ഏകാധിപതികിംമോങ്ഉൻ.ഒര്ആശ്പടത്ിയ്മടനിർ
ൊമോദഘ്ാടനച്്ടങ്്ിലാണ്കിംഇക്്ാരയ്ംത്റന്്്പറ
ഞ്്ത.്ഉത്്രമോറിയയിൽമോെിഡ്19എത്്ിയാൽ
ദ്രന്്ംെിന്്ിക്്ാവ്ന്്തിലപ്്്റൊയിരിക്്്മെന്്്ംആ
ള്കൾജാടഗ്തപാലിക്്ണമെന്്്ംകിംപറഞ്്്.

നിയടന്്്ണങ്്ൾെറികടന്്്മതര്വ്മകയടക്്ിയത്
തെിഴന്ാട്തൗഹീദ്ജൊഅത്്്

പാഠങ്്ൾ നൽകിയ സപ്ാനിഷ ്ജവ്രം
""ഗാന്്ിജിയ്മട ജീെൻഅമദ്്

ഹത്്ിമന്്്തല്്,അത്ഇന്്്യ
യ്മടതാണ'്'- 1918മല ഒര്

ടപ്ഭാതത്്ിലിറങ്്ിയഗ്ജറാത്്ിപടത്ംഗാന്്ി
ജിക്്്ഇൻഫ്്്െൻസഅഥൊസപ്ാനിഷ്ജവ്രം
ബാധിച്്തിമനക്്്റിച്്് റിമപ്്ർട്് മെയത്ത്ഇ
ങ്്മനയായിര്ന്്്.ഒര്ശതകത്്ിനിപ്്്റം െ
മറ്്ര്െഹാൊരിമയമനരിട്മപ്്ൾഅന്്മത്്
പാഠങ്്ൾെീണ്്്ംഓർെിക്്്കയാണ്രാജയ്ം.
ഇന്്്യ കണ്് ഏറ്്വം് െലിയ െഹാൊരികളി

മോന്്ായിര്ന്്്രണ്്്ഘട്്ങ്്ളായിആടക്െിച്്
സപ്ാനിഷജ്വ്രം.1918ജ്ണിൽമോംമബ(ഇന്്
മത്്മം്മബ)യിൽെന്്ിറങ്്ിയമസനികരി
ല്മടയായിര്ന്്്മോഗംഇന്്്യയിമലത്്ിയത.്
അൽപ്്മോന്്്ശെിച്് മശഷംമസപറ്്്ംബറിൽ
മതക്്ൻതീരടപ്മദശത്്്െീണ്്്ംപടർന്്്മോ
ഗം.രാജയ്ത്്ാമക1.7-1.8മോടിമോളംമപർക്്ാ
ണ്അന്്്ജീെൻനഷ്്ൊയത.്ഗാന്്ിജിയം്ൊ
ർധആടശ്െത്്ില്ള്്െരം് മോഗമത്്െറികട

ന്്്ശക്്ൊയിതിരിമച്്ത്്ി.എന്്ാൽ,നിരാല
എന്്്അറിയമപ്്ട്്ിര്ന്്ഹിദ്്ിസാഹിതയ്കാരൻ
സ്രയ്കാന്്്ടത്ിപാഠിയ്ൾമപ്്മടപലർക്്്ംക്
ടം്ബാംഗങ്്മളനഷ്്ൊയി.െരിച്്െരിമലമറയം്
മോഷകാഹാരക്്്റവം്അനാമോഗയ്വം്മനരി
ട്്്ന്്പാെമപ്്ട്്ഇന്്്യൻസട്ത്ീകളായിര്ന്്്.
മോംമബനഗരമത്്തകർത്്്െഹാൊരി.ദി

െസംശരാശരി230മപർെീതൊണ്െരണെട
ഞ്്്മോണ്്ിര്ന്്ത.്കട്ത്്പനിയം്നട്മെ
ദനയ്ൊയിര്ന്്്ലക്്ണങ്്ൾ. മോംമബയി
മലഎതാമണ്്ല്്ാ െീട്കളം് പനിബാധിതമര
മക്്ണ്്്നിറഞ്്്മെന്്ാണ്അന്്മത്്മടം
സ്ഒഫ്ഇന്്്യറിമപ്്ർട്്്മെയത്ത.്ആരം്പ്റ
ത്്ിറങ്്ര്മതന്്്ംെീടിന്ള്്ിൽതമന്്തങ്്ാ
നം്ആെർത്്ിച്്്അഭയ്ർഥിച്്്പടത്ങ്്ൾ.മോ
മോണമോമലതമന്്ശരീരടസ്െങ്്ളില്മടയാ
യിര്ന്്്സപ്ാനിഷ്ജവ്രവം്പടർന്്ിര്ന്്ത.്
അത്മോണ്്്തമന്്ആള്കൾഅകലംപാലി
ക്്്കമയൊർഗമ്ണ്്ായിര്ന്്്ള്്്.ഓഫിസ്ക

ളം്ഫാകറ്്്റികളം്അടച്്ിട്്്.പനിയ്ള്്െർഇ
ന്്മത്്ത്മോമലഎല്്ാെരിൽനിന്്ംഅകലം
പാലിച്്്െിടശ്െിക്്ാൻനിർമദശിച്്്.കാറ്്്ംമെ
ളിച്്വം്കടക്്്ന്്മ്റികളിൽമെണംെിടശ്െി
ക്്ാമനന്്്ം അതിമല്്ങ്്ിൽ ത്റസായസ്്ല
ത്്്െിടശ്െിക്്ണമെന്്്ംആമോഗയ്െിദഗധ്ർ
ഉപമദശിച്്്.
112െർഷത്്ിന്മശഷംമോമോണമെറ

സ് മോകമത്് ഭീതിയിലാഴ്ത്്്മ്പ്ൾഅന്്
മത്്തിന് സൊനൊയ മ്ൻകര്തല്കളാണ്
ആമോഗയ്മെഖലെീണ്്്ംശ്പാർശമെയ്്്ന്്ത.്
രണ്്്മോടിയിമലമറജനസംഖയ്യ്ള്്മം്മബ
നഗരത്്ിൽനിയടന്്്ണങ്്ൾടപ്ഖയ്ാപിച്്്കഴി
ഞ്്്.എന്്ാൽ,മെറിമോര്അലംഭാെംമോ
ലം് െലിയ െിപത്്്കളിമലക്്ാകം് െഴിെ
യക്്്്കമയന്്ഭീതിഒഴിഞ്്ിട്്ില്്.അമതസെയം,
മോമോണയക്്്്െര്ന്്്കമണ്്ത്്ിയിട്്ിമല്്ങ്്ി
ലം്അന്്മത്്ക്്ാൾെളർന്്്ആമോഗയ്മെഖല
എന്്താണ്ആശവ്ാസം.ആന്്്ിബമോട്്ിക്്്ക

ൾമോലം്കമണ്്ത്്്ന്്തിന്മ്ൻപായിര്ന്്്
സപ്ാനിഷ്ജവ്രത്്ിമന്്്െരവ.്ഇന്്ിമപ്്ൾആ
ന്്്ി മെറൽ െര്ന്്്കളം് ൊകസ്ിന്കളം്
മെകാമതകമണ്്ത്്ാനാക്മെന്്ടപ്തീക്്യ്
ണ്്്.1918ൽഇംഗ്്ിഷ്െര്ന്്്കൾക്്്െലിയടപ്ൊ
രമ്ണ്്ായിര്ന്്ില്്ഇന്്്യൻസാഹെരയ്ങ്്ളിൽ.
െൻനഗരൊയമോംമബയിൽമോലം്പലരം്
നാട്്്മെദയ്മത്്യാണ്ആടശ്യിച്്ിര്ന്്ത.്ഇ
ന്്്ആ അെസ്്യിൽൊറ്്ംെന്്്.
അന്്്ജനങ്്മളെരിക്്ാൻെിട്്്ൊറിയിരിക്്്

ന്്ഭരണൊയിര്ന്്്രാജയ്ത്്്.ഭരണകർത്്ാ
ക്്ളായടബ്ിട്്ിഷ്ഉമദ്ോഗസ്്ർസവ്ന്്ംസ്രക്്
മോക്്ിെീട്കളിമലമ്ക്ത്ങ്്ി.ഇന്്്സവ്ന്്ം
ജനതമോട്ഉത്്രൊദിതവ്മ്ള്്ഭരണൊണ്രാ
ജയ്മത്്െിമടയം്.അത്മോണ്്്തമന്്ഉമദ്ോഗ
സ്്രം്ഭരണമനത്തവ്വം്െീട്കളിലല്്,തങ്്
ള്മട മസെനംആെശയ്മ്ള്്ിടമത്്ല്്ാമ്മണ്്
ന്്തം്പഴയദ്രന്്ംമോമോന്്ിന്സാധയ്ത
ഇല്്ാതാക്്്മന്്ന്്്െിലയിര്ത്്മപ്്ട്ന്്്.

ജാപ്്നീസ്മരന്്്്കൊദോണകയ
പപ്തിദോധിക്്്ന്്തായിചൈന
വ്ഹാൻ:ഇൻഫള്്െൻസമയടപ്തിമോധി
ക്്ാൻജപ്്ാനിൽഉപമോഗിക്്്ന്്ഫെിപിര
െിർഎന്്െര്ന്്്മോമോണമെറസിമന
തിമരയം്ഫലടപ്ദമെന്്്റിമപ്്ർട്്്.മെന
യ്മടശാസട്ത്സാമങ്്തികെടന്്്ാലയത്്ി
മലഉമദ്ോഗസ്്ൻഷാങ്ഷിൻെിമനഉദ്്രിച്്്
ജാപ്്നീസ്ൊധയ്െങ്്ളാണ്ഇക്്ാരയ്ംറിമപ്്
ർട്്്മെയത്ത.്മോഗബാധആദയ്ംകമണ്്ത്്ി
യവ്ഹാനിലം്മഷൻസനിലം്340മോഗിക
ൾക്്്ഈെര്ന്്്നൽകിയമപ്്ൾഫലംആ
ശാെഹൊയിര്മന്്ന്്്ഷിൻെിൻപറഞ്്്.
ഏമറസ്രക്്നൽക്ന്്തം്ഫലടപ്ദവ്ൊ
ണ്ഈെര്ന്്്.ഇത്നൽകിയമോഗികൾ
നാല്ദിെസത്്ിന്മശഷംപരിമോധനാഫ
ലത്്ിൽമനഗറ്്ിവ്ആയിൊറി.ടപ്മത്യകിച്്്
െികിത്്മോന്്്ംനൽകാത്്െർക്്്11ദിെ
സംമോണ്്ാണ്മോഗംൊറിയത.്ഫെിപിര
െിർക്ടാമതശവ്ാസമോശത്്ിമന്്്ടപ്െർ
ത്്നം91ശതൊനംെമരമെച്്മപ്്ട്്്.െര്ന്്
നൽകാത്്െരിൽഇത്62ശതൊനംൊടത്ൊ

യിര്ന്്്മെന്്്ംഷിൻെിൻ.
എന്്ാൽ,ഷിൻെിമന്്്മെളിമപ്്ട്ത്്ലി

മോട്ടപ്തികരിക്്ാൻഫെിപിരെിർനിർൊ
താക്്ളായഫയ്്ജിഫിലിംമൊയാെമകെിക്്
ൽതയാറായില്്.2014ലാണ്കമ്്നിഅെിഗ
ൻഎന്്്ക്ടിഅറിയമപ്്ട്ന്്െര്ന്്്െിക
സിപ്്ിച്്ത.്അമതസെയം,മനരിയമോഗല
ക്്ണങ്്ൾൊടത്മ്ള്്മോഗികളിമലഅെി
ഗൻഫലടപ്ദൊക്എന്്്ജപ്്ാനിമലമോ
കറ്്്ർൊർടപ്തികരിച്്്.70-80മപർക്്്ഈെ
ര്ന്്്നൽകിയിര്ന്്്.പമക്,്മെറസ്െ
ലിയമോതിൽബാധിച്്െരിൽഈഗ്ളിക
മോണ്്്ഫലമ്ണ്്ായിമല്്ന്്്ജാപ്്നീസ്ആ
മോഗയ്െടന്്്ാലയം.2016ൽഗിനിയയിമലഎ
മോളബാധമയടപ്തിമോധിക്്ാൻജപ്്ാൻ
ഫെിപിരെിർനൽകിയിര്ന്്്.പനിടപ്തി
മോധത്്ിനായിെികസിപ്്ിച്്െര്ന്്്മോെി
ഡ്19മോഗികളിൽഉപമോഗിക്്ാൻസർ
ക്്ാർതലത്്ിൽഅന്െതിലഭിമക്്ണ്്ത്
മണ്്ന്്്ംആമോഗയ്െടന്്്ാലയം.

ദേവാലയങ്്ളിൽ്്ആള്്ക്്്ട്്ം
പാടില്്:കകസിബിസി
മോച്്ി:മോെിഡ1്9മോഗെയ്ാ
പനംരണ്്ാംഘട്്ത്്ിമലക്്്കട
ന്്മോമടമദൊലയങ്്ളിൽ്്ക
ർ്്ശനനിയടന്്്ണങ്്ള്ൊയിമക
രളകാത്്ലിക്ബിഷപസ്്കൗ
ൺ്്സിൽ്്(മകസിബിസി).ഇമപ്്
ഴമത്്ടപ്മത്യകസാഹെരയ്ത്്ി
ൽ്്മദൊലയങ്്ളിമലെിശ്ദ്്
ക്ർ്്ബാനയിലം്െറ്്്തിര്ക്്
ർ്്മ്്ങ്്ളിലം്ആൾ്്ക്്്ട്്ങ്്ൾ്്ഉ
ണ്്ാകര്മതന്്്ംക്ട്്ികളം്ടപ്ാ
യൊയെരം്െറ്്്ആമര്ോഗയ്ടപ്
ശന്ങ്്ള്ള്്െരം്െീട്്ിലിര്ന്്്
ഓൺ്്മലൻ്്ക്ർ്്ബാനകളിൽ്്
സംബന്്ിച്്ാൽ്്െതിയാക്മെ
ന്്്ംടപ്സിഡന്്്്ൊർആലമച്്
രി,മസടക്ട്്റിജനറൽ്്ബിഷപ്
മോ.മോസഫ്ൊർ്്മോെസ,്
മെസ്ടപ്സിഡന്്്്ബിഷപ്
മോ.െർ്്ഗീസ്െക്്ാലയക്്്ൽ്്
എന്്ിെർ്്അറിയിച്്്.
മോെിഡ1്9മ്ന്്ാംഘട്്ത്്ി

മലമക്്നാലാംഘട്്ത്്ിമല

മക്്കടന്്ാൽ്്അത്െളമരഅ
പകടകരൊയിരിക്്്മെന്്ാണ്
മോകറ്്്ർൊർനൽ്്ക്ന്്മ്ന്്റി
യിപ്്്.അതിനാൽ്്െയ്ക്്ികളാ
യം്ഇടെകകളായം്സ്്ാപന
ങ്്ളായം്ഈെിഷയത്്ിൽ്്ക
ർ്്ശനൊയടപ്തിമോധനടപടിക
ൾ്്ത്ടമരണ്്താണ.്ഇമപ്്ഴമത്്
സാഹെരയ്ത്്ിൽ്്മോകറ്്്ർ്്ൊര്
മടയം്സർ്്ക്്ാരിമന്്്യം്നിർ്്മദ
ശങ്്ള്മടഅടിസ്്ാനത്്ിലാ
ണ്കര്തൽ്്നടപടികൾ്്സവ്ീക
രിക്്്ന്്ത.്
മദൊലയങ്്ളിമലെി.ക്

ർ്്ബാനയക്്്്ംെറ്്്തിര്ക്്ർ്്മ്്
ങ്്ൾ്്ക്്്ംെലിയആൾ്്ക്്്ട്്ങ്്
ൾ്്ഉണ്്ാകാതിരിക്്ാൻ്്ടശ്ദ്്ിക്്
ണം.അൻ്്പതിൽ്്താമഴയ്ള്്
ആരാധനാസമ്ഹങ്്ൾ്്ക്്ായി
മെദികർ്്െി.ക്ർ്്ബാനഅ
ർ്്പ്്ിക്്്ന്്തിന്ള്്സാഹെരയ്ം
ഏർ്്മപ്്ട്ത്്ണമെന്്്ംമകസി
ബിസിനിർ്്മദശിച്്്.

മെറിയക്ട്്ങ്്ളിലായാലം്ജ
ലമദഷമോത്മ്്മോച്െമോപ
നിമോഉള്്െർ്്ഒരിക്്ലം്കട
ന്്്െരാൻ്്ഇടയാകര്ത.്ടപ്മത്യ
കൊയസാഹെരയ്ങ്്ളിൽ്്െില
മദൊലയങ്്ളിമലെി.ക്ർ്്ബാ
നയർ്്പ്്ണംനിർ്്ത്്്ന്്താണ്ന
ല്്മതന്്്മോധയ്മപ്്ട്്ാൽ്്ബന്്
മപ്്ട്്ര്പതാധയ്ക്്ൻ്്ഇക്്ാരയ്
ത്്ിൽ്്തീര്ൊനമെട്മക്്ണ്്താ
മണന്്്ംമകസിബിസിനിർ്്മദ
ശിച്്്.അമതസെയംെയ്ക്്ികളാ
യിെന്്്ടപ്ാർഥിക്്്ന്്തിന്ള്്
സൗകരയ്ംനൽ്്കാൻ്്എല്്ാമദ
ൊലയങ്്ളം്പതിവ്മോമലത്
റന്്ിമടണ്്താണ.്
ഈസ്്്്റിമോടന്ബന്്ിച്്്ള്്

െിശ്ദ്്ൊരതിര്ക്്ർെങ്്മള
ക്്്റിച്്്അമപ്്ഴമത്്സാഹെ
രയ്ംകണക്്ിമലട്ത്്്ൊർ്്ച്്്അ
െസാനആഴെ്യിൽ്്അതത്സ
ഭകളിൽ്്നിന്്്മെണ്്നിർ്്മദ്്ശ
ങ്്ൾ്്നൽ്്കം്.

പശ്്ിമ
കൊച്്ിയിൽ
4വിദേശികള്്
നിരീക്്ണത്്ിൽ്്
െട്്ാമച്്രി:മോമോണമ്ൻകര്തലി
മന്്്ഭാഗൊയിപടിഞ്്ാറൻ്്മോച്്ി
യിൽ്്നാല്െിമദശികൾനിരീക്്ണ
ത്്ിൽ.രണ്്ിടത്്്ഐമോമലഷൻ്്
ൊർ്്ഡ്കൾ്്സജ്്ൊക്്ി.താല്ക്്്
ആശ്പടത്ികളായമോർ്്ട്്്മോച്്ി,ക
ര്മെലിപ്്ടിെഹാരാജാസ്സർക്്ാർ
ആശ്പടത്ിഎന്്ിെിടങ്്ളിലാണ്ൊ
ർ്്ഡ്കൾ്്ഒര്ക്്ിയിരിക്്്ന്്ത.്
കര്മെലിപ്്ടിയിൽ്്ഒമ്്തം്മോ

ർ്്ട്്്മോച്്ിയിൽ്്ഏഴം്ൊർ്്ഡ്കളാ
ണ്തയ്്ാറാക്്ിയിട്്്ള്്ത.്ഇതിൽ്്ക
ര്മെലിപ്്ടിസർ്്ക്്ാർ്്ആശ്പടത്ിയി
ൽ്്നാല്െിമദശെിമോദസച്്ാരി
കമളടപ്മെശിപ്്ിച്്്.രണ്്്ജർെൻകാ
മരയം്രണ്്്യ.്മകസവ്മദശികമളയ്
ൊണ്ടപ്മെശിപ്്ിച്്ത.്മോമോണ
സ്്ിരീകരിച്്െിമദശിതങ്്ിയത്റമ്
ഖനഗരിയിമലമോട്്ൽജീെനക്്ാര
നം്നിരീക്്ണമകടദ്്്ത്്ിമലത്്ിയി
ര്ന്്്.
ഇതിനിമടമോച്്ിയിമലമോം

മസ്്്്കളിൽനിന്്്ംെിമദശികൾെട
ങ്്ിത്ടങ്്ി.കട്ത്്നിയടന്്്ണങ്്
ളം്നിരീക്്ണങ്്ള്ൊയിെിമോദ
സച്്ാരമകടദ്്്ങ്്ൾമോമോണപ
കർച്്തടയ്ന്്തിൽജാടഗ്തടപ്കടൊ
ക്്്ന്്്ണ്്്.

മരണസംഖയ്8,092
ജീവഹാേിയിൽഏഷയ്കയമറികെന്്്യ്പോപ്്്
യ്പോപ്്ിൽമരിച്്വർ3,422,ഏഷയ്യിൽ3,384
പോഗംസ്്ിരീകരിച്്വര്കെഎണ്്ംരണ്്്ലക്്ംകെന്്്

യ്മോപയ്ൻയ്ണിയൻഅതി
ർത്്ികൾഅടച്്്.ലക്്ക്്ണ
ക്്ിനാള്കൾെിെിധരാജയ്ങ്്
ളിലായിക്ട്ങ്്ി.രാഷ്ടട്ീയ
മനത്തവ്ംെഹാൊരിമയഗൗര
െമത്്മടകാണാത്്താണ്
െലിയദ്രന്്മ്ണ്്ാക്്ിയമത
ന്്്യ്മോപയ്ൻയ്ണിയൻക
മ്്ിഷൻഅധയ്ക്്ഉർസ്ല.
യ്മോപ്്്ധീരൊയനടപടിക
മളട്ക്്ണമെന്്്മോകാമോ
ഗയ്സംഘടന.

ആമോളൊദ്്്യത്്ിമന്്്സ്
െനകൾ.ഉമത്്ജനപാമക്്
ജ്ൊയിയ്എസം്ടബ്ിട്്
നം്.യ്എസ്85000മോടി
മോളർഅടിയന്്രൊയി
െിപണിയിലിറക്്്മെന്്്
ൊഷിങട്ൺമോസ്്്്്.33000
മോടിപൗണ്്ിമന്്്പാമക്്
ജ്ടബ്ിട്്ിഷ്ധനെടന്്്ിഋഷി
സ്നക്ടപ്ഖയ്ാപിച്്്.സൊ
നനടപടികള്ൊയിടഫ്ാൻ
സം്ജർെനിയം്.

ആരം്െിമദശമത്്ക്്്മോ
കര്മതന്്്ഓസമ്ട്ടലിയ.രാ
ജയ്ത്്്100മലമറമപർക്്്മോ
ഗംസ്്ിരീകരിച്്്.500െമര
ഉയരാൻസാധയ്ത.ആൾക്്്
ട്്മ്ണ്്ാക്ന്്എല്്ാപരിപാടി
കൾക്്്ംനിമോധനം.മോഗ
ലക്്ണങ്്ള്ള്്െർകവ്ാറ
മന്്്നിൽമോകണം.െിമദ
ശത്്്നിമന്്ത്്്ന്്എല്്ാ
െമരയം്14ദിെസംനിരീ
ക്്ിക്്്ം.

113രാജയ്ങ്്ളി
ലായിമ്ടങ്്ി
യത്84.9മോ
ടിക്ട്്ികള്മട
െിദയ്ാഭയ്ാസ
മെന്്്യ്മന
സമ്ോ.102
രാജയ്ങ്്ൾെി
ദയ്ാലയങ്്ളി
ൽെിദയ്ാലയ
ങ്്ൾപ്ർണ
ൊയിഅടച്്്.

ആമോഗയ്-െികിത്്ാസം
െിധാനങ്്ളിൽപിന്്ാക്്
ൊയആടഫ്ിക്്ൻരാജയ്
ങ്്ളിൽമോഗംസ്്ിരീക
രിച്്െര്മടഎണ്്ം500
ആയി.ബ്ർക്്ിനഫ
മോയിൽആദയ്െരണം.
ആയിരത്്ിന്മ്കളിൽ
മോമോണബാധിതര്ള്്
രാജയ്ങ്്ള്ൊയിമനജീ
രിയയാടത്ാെിലക്്്ടപ്
ഖയ്ാപിച്്്.

ലാറ്്ിൻഅമെരിക്്യി
ൽമോഗബാധിതർ
1,100ആയി.ടബ്സീലി
ൽആദയ്െരണം.പാഠം
പഠിക്്ാമതമെകസ്ി
മക്.്ടപ്സിഡന്്്്ആ
മട്ദ്്സ്ൊന്െൽമോപ്്
സ്ഒടബ്മോർരാഷ്ടട്ീയ
റാലികൾത്ടര്ന്്തി
നം്ക്ട്്ികമളചം്ബി
ക്്്ന്്തിന്മെതിമര
ആമോഗയ്ടപ്െർത്്കർ.

ഇറാനിൽ103െയസ്ള്്
സട്ത്ീമോഗെിമ്ക്്ിമന
ടി.മസംനൻനഗരത്്ില്
ള്്െമോധികയാണ്ആ
ശ്പടത്ിെിട്്ത.്മകർെനി
ൽമോണ്്്മറ്്ന്്്കാരി
ക്്്ംമോഗമ്ക്്ി.ടപ്ായ
ൊയെർമോഗബാധമയ
അതിജീെിക്്ിമല്്ന്്ധാര
ണമയതിര്ത്്ിയാണ്ഇ
ര്െരം്സ്ഖംടപ്ാപിച്്ത.്

സക്്ള്കൾഅടയക്്്്
ന്്ത്സംബന്്ിച്്്തീര്
ൊനംമെകാമതയ്
ണ്്ാക്മെന്്്ടബ്ിട്്ിഷ്
ടപ്ധാനെടന്്്ിമോറിസ്
മോൺസൺ.ടപ്തിസ
ന്്ിക്്ിടയിലം്ഉത്്ര
ൊദിതവ്ത്്ിൽനിന്്്ഒ
ളിമച്്ടാത്്അധയ്ാപക
ർക്്്ംജീെനക്്ാർക്്്ം
ടപ്ധാനെടന്്്ിയ്മടഅ
ഭിനദ്്നം.

ക്ർ്്ബാനയിൽ്്പമങ്്ട്ക്്്ന്്തിനം്നിയടന്്്ണം

രാജയ്ത്്്കൊവിഡ്19
ബാധിതര്കെഎണ്്ം151
പ്ത്തായി14 പേർക്്്ക്െിപോഗം
പേരിട്്്സമ്്ർക്്ംപ്ലർത്്ിയ5700 പേർേിരീക്്ണത്്ിൽ

= ലഡാഖിൽ
കരമസനാജൊ
നം്മോഗം,സഹ
ടപ്െർത്്കർക്്്

സമ്്ർക്് െിലക്്്
= മകടദ്്്െടന്്്ിെി.മ്

രളീധരന്പിന്്ാമലബി
മജപിഎംപിസ്മരഷ്ടപ്ഭ്

വം്സവ്യംസമ്്ർക്്െിലക്്്
ടപ്ഖയ്ാപിച്്്. സൗദി സദ്്ർശന

മത്്ത്്്ടർന്്ാണിത.്= പ്മനയി
ൽമസനികഉമദ്ോഗസ്്ന്സമ്്ർക്്െി

ലക്്്നിർമദശിച്്്= ഈൊസം31െമരറ
സ്്്്റന്്്്കൾഅടച്്ിടാൻനാഷണൽറസ്്്്റന്്്്
അമോസിമയഷൻ ഒഫ് ഇന്്്യയ്മട ആ
ഹവ്ാനം.സക്്ള്കൾഅടച്്സാഹെരയ്ത്്ി
ൽക്ട്്ികൾക്്്ഉച്്ഭക്്ണംഉറപ്്ാക്്ാൻന
ടപടിമെണമെന്്്മകടദ്്്സർക്്ാരിമോട്
സ്ടപ്ീംമോടതി.= ഇറാനിൽനിന്്്തി
രിമച്്ത്്ിച്്195മപമരജയസ്ാൽമെറിൽെി
ലിറ്്റിമസ്്്്ഷനിമലക്്്ൊറ്്ി.ഇമോമടഇെി

മടപാർപ്്ിച്്ിട്്്ള്്െര്മടഎണ്്ം484ആയി.
എല്്ാെര്മടയം് നില ത്പത്ികരമെന്്്
മസനയ്ം.= ഒഡീശയിൽമ്ഖയ്െടന്്്ിനെീ
ൻപടന്ായിക്്ിമന്്്സമോദരിെീട്്ിൽസ
മ്്ർക്്െിലക്്ിൽ.അട്ത്്ിമടെിമദശത്്്
മോയിര്ന്്്.െിമദശത്്്മോയിെര്ന്്െ
മരല്്ാം സർക്്ാരിമന അറിയിക്്ണമെ
ന്്്ംെീട്്ിൽസമ്്ർക്്െിലക്്ിൽത്ടരണ
മെന്്്ംമ്ഖയ്െടന്്്ി.= ജിദ്്യിൽനിന്്്ഇ
ന്്്യൻതീർഥാടകര്മടതിരിമകമയത്്ിക്്്
ന്്ത്അെസാനഘട്്ത്്ിമലക്്്.ഇന്്മലഇ
ൻഡിമോ സമ്പഷയ്ൽ െിൊനത്്ിൽ മം്
മബയിമലത്്ിയത്്ിയത് 185 മപർ.ഇെ
മര രണ്്ാഴെ് നിരീക്്ണത്്ിൽ പാർപ്്ി
ക്്്ം.= മം്മബയിൽഅറ്പമത്്ട്്്കാ
രിക്്്മോെിഡ്19സ്്ിരീകരിച്്്.ഇമോമട
നഗരത്്ിൽമോഗബാധിതര്മടഎണ്്ംഎ
ട്്ായി.യ്എസിൽനിന്്്ഏഴിന്െടങ്്ിമയ
ത്്ിയ സട്ത്ീക്്ാണ് പ്ത്തായി മോഗം
സ്്ിരീകരിച്്ത.്കസത്്ർബആശ്പടത്ിയി
ൽെികിത്്യിലായിര്ന്്ഒരാള്ൊയിഅട്

ത്്ിടപഴകിയിര്ന്്്.= െിസത്ാരയ്മട
എല്്ാഅന്്ാരാഷ്ടട്സർെീസ്കളം്നിർ
ത്്ി.ഈൊസം31െമരയാണ്നിയടന്്്ണം.
= ഗ്ഡഗ്ാെിൽ ൊള്കളം് ബാറ്കളം്
സപ്ാകളം്31െമരഅടച്്്.തതക്ാലംത്റ
ന്്ിരിക്്്കമെഡിക്്ൽമറ്്്്റ്കളം്സ്പ്്
ർൊർക്്റ്്്കളം്ൊടത്ം.നഗരത്്ിൽരണ്്്
മപർക്്്മോെിഡ്19സ്്ിരീകരിച്്ിര്ന്്്.
നീന്്ൽക്്്ളങ്്ളം്ജിമ്്്കളം്സക്്ള്ക
ളം് മോമളജ്കളം് തിയറ്്റ്കളം് മനര
മത്്അടച്്ിര്ന്്്.= കർണാടകയിലം്
അടച്്്പ്ട്്ൽടപ്ഖയ്ാപിച്്്.നീന്്ൽക്്്ളങ്്
ളം്ജിമ്്്കളം്സക്്ള്കളം്മോമളജ്ക
ളം്തിയറ്്റ്കളം്ഉൾമപ്്മടഎല്്ാമോത്
ഇടങ്്ളം്ൊർച്്്31െമരഅടച്്്.= യ്പി
യിൽലകന്ൗെിമലകിങ്മോർജ്മെഡിക്്
ൽ യ്ണിമെഴസ്ിറ്്ിയമല ജ്നിയർ മോ
കറ്്്്റർക്്്മോമോണ.രണ്്്മോഗികമളെി
കിത്്ിച്്മറസിഡന്്്്മോകറ്്്ർക്്ാണ്മോ
ഗം.ആശ്പടത്ിയിൽ നിയടന്്്ണം.യ്ണി
മെഴസ്ിറ്്ിപരീക്്കൾൊറ്്ി.

മ്ഖയ്െടന്്്ിയ്മടപടത്സമമ്്ളനം
ത്റന്്മെദിയിൽ
തിര്െനന്്പ്രം:മോെിഡ്19ജാ
ടഗ്തയ്മടഭാഗൊയിമ്ഖയ്െടന്്്ിപി
ണറായിെിജയമന്്്ൊർത്്ാസ
മമ്്ളനംമസടക്മട്്റിയറ്്ിന്പ്റ
മത്്ത്റന്്മെദിയിമലക്്്ൊറ്്ി.
മ്ഖയ്െടന്്്ിയ്മടഓഫിസ്സ്്ി

തിമെയ്്്ന്്മസടക്മട്്റിയറ്്്മോർ
ത്്്മല്്ക്്ിനം്െീഫ്മസടക്ട്്റി
യ്മടഓഫിസ്ടപ്െർത്്ിക്്്ന്്
സാൻഡ്െിച്്്മല്്ക്്ിനം്ഇട
യക്്്്ള്്പാർക്്ിങ്സ്്ലൊണ്
പ്തിയമെദി.

ൊധയ്െടപ്െർത്്കർക്്്ള്്ക
മസരകൾഒര്െീറ്്ർമ്തൽരണ്്്െീ
റ്്ർെമരഅകലത്്ിലാണ്ടക്െീക
രിച്്ിരിക്്്ന്്ത.്അെർക്്്മൊദയ്
ങ്്ൾമോദിക്്ാൻടപ്മത്യകംമെ
ക്്്കൾതയാറാക്്ിയിര്ന്്്.
മ്ഖയ്െടന്്്ിപതിൊയിൊർത്്ാ

സമമ്്ളനംനടത്്്ന്്മോൺഫറ
ൻസ്മ്റിമോെിഡ്19നിയടന്്്ണ
ൊനദണ്്ങ്്ൾപാലിക്്ാൻപരയ്ാ
പത്െല്്ാത്്തിനാലാണ്ത്റന്്
മെദിഒര്ക്്ിയത.്

കൊറോണബാധിക്്കപ്്ട്്ഇറാനിൽക്ട്ങ്്ിക്്ിടന്്195ഇന്്്യക്്ാകെഇന്്കെൊജസ്്ാനി
കെജയസ്ാൽമീറിൽഎത്്ിച്്പര്റയ്യകവിമാനത്്ിൽകൊണ്്്വന്്അവര്കടബാറേജ്കൾ
അണ്വിമ്ക്്മാക്്്ന്്്.ജയസ്ാൽമീർആർമിററ്്്്ഷനിൽയയാറാക്്ിയചികിത്്ാ-നിെീ
ക്്ണറകപദ്്്ത്്ിൊയിെിക്്്ംഇവർഇനിയാമസിക്്്ക.ഇറോകടവിറേശത്്്നിന്്്ഇവികട
എത്്ിച്്ഇന്്്യക്്ാര്കടഎണ്്ം484ആയി.

പാർലമെന്്്്സമമ്്ളനത്്ിമനത്്ിയരാജയ്സഭാമെയർൊൻക്ടിയായഉപരാഷ്ടട്പതിഎം.മെങ്്യ്്നായിഡ്
സഭയിമലക്്്കടക്്്ംമ്ൻപ്ആമോഗയ്ടപ്െർത്്കർശരീരഊഷെ്ാവ്പരിമോധനനടത്്്ന്്്.

ആർ.രെീടദ്്്ൻ



വിയോഗം

കോഹിണി
തലരശുുേി: തലായിബാ
ലരോപാലമഠതുുിനടു
തുുതിണുുുമുുൽെീടുുിൽ
രോഹിണി(89)അനുുേി
ചുുു.ആയിനിയാടു്ുരെലാ
ണുുി കുടംുബാംഗമാണ.ു
ഭർതുുാവ:ു പരേതനായ
സി.വക. കുഞുുികുുണുു
ൻ (േീബ രോടുുൽ). മ
കുുൾ:സുധീർ, സതീശ
ൻ, സുസമ്ിത, െിമൽ,
സുഖിയ, ോജീവ,ു ോഗി
േ,്േീബ.മരുമകുുൾ:നപു
കാശൻ, േരമേ,് രോഭ
ന,നപുമീള,ശയന.

ആർ.ശങ്്രപ്്ിള്്
കലുുമുുലം:നാൊയികുുു
ളംഷെേമലോധാമദുുി
േതുുിൽആർ.ശകുുേപുുി
ളുു (97) അനുുേിചുുു.
ഭാേയു:കുഞുുുലകുു്മി
അമുു.
മകുുൾ: ോധമുു, േ

ഘുനാഥൻ നായർ, ല
തിക,െിമല,സതി, േ
രമശൻ, സീന. മരുമ
കുുൾ:പരേതനായസു
രേനദുുുകുറുപുു്,ശയുാമള,
രോഹനൻനായർ,അ
ജിതുകുമാർ,േസിത,കു
േണ്കുമാർ.

തപ്ഭാെരൻ
മുടുും: മഞുുാണിയിൽ
െിമുകുുഭടൻ നപുഭാകേ
ൻ(76)അനുുേിചുുു.സം
സക്ാേംനടതുുി.ഭാേയു:
നപുസനുു.മകുുൾ:പി.നപുദീ
പു (ആസാം ഷറഫിൾ
സ)്, അഡവു.നപുകാശു മ
ഞുുാണിയിൽ, നപുരോദു
(അബുദാബി). മരുമകുു
ൾ:സിനുുു,സമ്ിത(ോ 
ർജ)ദിെയു.

പവിതര്ൻ
മുഹമുു: മണുുരഞുുേി പ
ഞുുായതുു്േണുുാംൊർ
ഡുകാവുകുുൽ മേങുുാടുു്
വെളിപെിനതുൻ(69)അ
നുുേിചുുു.ഭാേയു:േമണി.മ
കുുൾ:സരുതുേ,്സജി
രോൾ.മരുമകുുൾ:നശുീജ,
ഷബജ.ു

വിജയമ്്
കലുുമുുലം:പുതുരശേിമു
കുു് ഇടവുർരോണം പ
ണയിൽെീടുുിൽപരേത
നായ നശുീധേവുുു ഭാേയു
െിജയമുു (76)അനുുേി
ചുുു.മകുുൾ:റുബി,റജി.മ
രുമകൻ:ോജൻ.

കെ.കെ.കോഹനൻ
തിരുെലുു: ചുമനതു കാ
ഞുുിേതുുുംമുടുുിൽവക.
വക.രോഹനൻ-56അ
നുുേിചുുു.സംസക്ാേംഇ
നു്ുോെിവല10.30നുടൗ
ൺ വസുു്ു രോമസ്ഇ
ൊൻജലികുുൽെർചു്ുഓ
ഫുഇനുുുയയുവടകുറുുപുുുഴ
യിവല വസമിരതുുേിയി
ൽ. ഭാേയു: കെിയുർ രമ
രചുുേിൽകുടംുബാംഗംല
ത. മകുുൾ: ഹേിനപുിയ,
എം.വക.ഹേിതു്ു.

കോസിലി
കണുുശാംകടവ:ു തനതു
തുുിൽവൊൻമാണിപ
രേതനായ പൗരോസ്
ഭാേയുരോസിലി(78)അ
നുുേിചുുു.സംസക്ാേംഇ
നു്ുോെിവല10.30നുക
ണുുശാംകടവുവസുു്ുരമ
േീസ് വോരോന പളുുി
വസമിരതുുേിയിൽ.മകുു
ൾ:ലീന,മീന(മിനി),നീ
ന. മരുമകുുൾ: െിൽസ
ൺ,രോമസ,്രൊബി.

കെേീർസാഹിബ്
െിഴിഞുും: പിഡിപി
രോെളംമണുുലംമുൻ
നപുസിഡു്ുുവകബീർസാ
ഹിബു (55)അനുുേിചുുു.
കുറചുുു നാളുകളായി
രോഗബാധിതനായിെി
കിതുുയിലായിരുനുുു.
െിരോഗതുുിൽ മണുു
ലംകമുുിറുുിഅനുരോെ
നം അറിയിചുുു. രോഗ
തുുിൽസംസുുാനഉപാ
ധയുകുുൻെർകുുലോജ,ു
ജിലുുാനപുസിഡു്ുുനടയറ
ജബുുാർ,ജിലുുാ ഷെസ്
നപുസിഡുു്ുനഗരുർഅ
േ്റഫു,ജിലുുാവസനകുടുുറി
മണകുുാടുസഫർ,ജിലുുാ
രോയിൻവസനകുടുുറികി
ളുുിഅജീർ,ജിലുുാവനുടേ
റർ പീരുമുഹമുുദ,ു സ
തുുാർ പളുുിവതുുരുവ,ു
പിസിഎഫുജിലുുാനപുസി
ഡുു്ുഎം.വക.അബുുുൽ
മജീദു െിഴിഞുും, പിറുുി
യുസിജിലുുാനപുസിഡു്ുു
ബീമാപളുുി നാസർ,
രോെളം മണുുലം നപു
സിഡുു്ു  ഇസമ്ായിൽ
െിഴിഞുും, വസനകുടുുറി
വസയു്ുദലി,എം.മാഹീൻ
െിഴിഞുും,തിരുെനനുു
പുേംമണുുലംനപുസിഡ
ുു്ുെളുുകുുടവുനാസർ,
രനമം മണുുലം  നപുസി
ഡുു്ുഇസമ്ായിൽ,ആ
റുുിങുുൽമണുുലംവസനകു
ടുുറിമുനീർ,അബുുുൽബാ
സിത,ുേഫീഖ,ുഹുഷസ
ൻ ബീമാപളുുി, അംജി
തഖുാ ൻെിഴിഞുുംതുട
ങുുിയെർപവകുുടുതുുു.

കസൽവരാജ്
വെളുുറട:കുനുുതുുുകാ
ൽ കുടയാൽഞാറകുു
വപുുറുുയിൽ വസൽെോ
ജു(55)അനുുേിചുുു.ഭാേയു:
ലീല.മകുുൾ:ോരജേ,്ജി
ന.ു

വിഷണ്്മാധവൻ
നമ്്്രിരി

തിരുെലുു: തലെടി കുട
ൽമന െിേ്ണു മാധെ
ൻനമുുുതിേി (63)അ
നുുേിചുുു.സംസക്ാേംഇ
നുു്ഉചുുകുു്േണുുിനുെീടുുു
െളപുുിൽ.ഭാേയു:സേസവു
തിഅനുുർജനം.
മകുുൾ:വനുൊഫ:വക.എം
െിേണ്ുനമുുുതിേി(െ
േിനതുെിഭാഗംരമധാെി,
മാർരതുുമുുാരോവളജ,ു
തിരുെലുു), വക.എം.കു
േണ്ൻനമുുുതിേി(വെ
ഷനു)ു. മരുമകുുൾ:
രോ: േമയുാ രോഹൻ,
ആോകുേണ്ൻ.
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കെ.സ്കരതദ്്്ൻനായർ
തിരുെനനുുപുേം:രകശ
െദാസപുേം, പിളുുെീടു
നഗർ ബി-19 രദെീ നി
ൊസിൽവക. സുരേനദുുു
ൻനായർ(റിടുു.സിൻഡി
രകുുറുു് ബാകുു് ഉരദുോഗ
സുുൻ-71)അനുുേിചുുു.
ഭാേയു:വക.സുഭനദു.മകുു
ൾ:എസ.്എസ.്ശാലിനി
(ആർവകഡി എൻഎ
സഎ്സ്എചു്ുഎസഎ്സ്
ശാസത്മംഗലം), എസ.്
എസ.് മാലിനി (ആേയുാ
വസൻനടുൽ സക്ുൾ, പ
ടുും).മരുമകുുൾ:എസ.്എ
സ.്മരോജു(സംസുുാന
വസനകുടുുറി, രകേള െയുാ
പാേിെയുാസായിഏരോ
പിന സമിതി). പി.െി.
നശുീജിതു്ു.

തപ്സന്്
വൊയിൽകുുാവ:ു െരടുു
ളിഭാസക്േവുുു(കരോ
വപുുയിൽ) മകൾ നപുസ
നുു(44)അനുുേിചുുു.മാ
താവ:ുമീേ.സരോദേങുു
ൾ: നപുകാശൻ, നപുരോദ,ു
നപുമീള.രവീതദ്്്ൻ

െടകുുാരഞുുേി: മാോ
തുുുകുനുു്  ഒറെൻൊ
ലിൽരെലുകുടുുിയുവടമ
കൻേെീനദുുുൻ(65)അ
നുുേിചുുു. സംസക്ുുേം
നടതുുി.ഭാേയു:ോധ.മ
കുുൾ:അനീേ,്അനീ
േ. മരുമകുുൾ:അശവു
തി,സനൽ.സരോദേ
ങുുൾ: മാലതി, െിജയ
കുമാേി, ഗിേിജ, െി
രോദ.ു

കെ.ടി.ഗകണശൻ
വെളുുിപറമുു്: വെറുകു
നുു്പറമുു്വക.ടി.ഗരണ
ശൻ(54-ഐഎൻടിയു
സിവോണുുയാട)ുഅനുു
േിചുുു. പരേതോയ വക.
പി.ശകുുേവുുുയംുഅമുുി
ണിയുവടയംു മകനാ
ൺുു.ഭാേയു:നശുീമതി.മകുു
ൾ:സംഗീത,ുസബിത.മ
രുമകൻ: രോപി. സ
രോദേങുുൾ:വക.ടി.സു
രേേ്കുമാർ.വക.ടി.മലുുി
ക,വക.ടി.െീരേനദുുുകുമാ
ർ.

െലയ്ാണിക്്്ട്്ിഅമ്്
രെൊയുർ: മാവുർ താ
തുുുർവൊയിലിൽരോ
രോതുു്കലയുാണികുുുടുുി
അമുു(80)അനുുേിചുുു.ഭ
ർതുുാവു: പരേതനായ
രെലായുധൻനായർ. മ
കുുൾ:സുരേേ്ബാബു
(അനുപമബാരകുുഴുസ)്,
ഗീത(എൽഐസി).മരു
മകുുൾ: ഗിേിജ(ഓകുസ്
രോർഡുവനുടയിനിങുഇ
ൻസ്റുുിറുുുയുടുു്),പരേതനാ
യ സുരേേ(്എൽഐ
സി).

എൻ്്.പി.തപ്ൊശൻ്്
രോഴിരുകുട:ുവെളുുയി
ൽുുപണികുുർുുരോഡുനാ
ലുകുടിപറമുു് എൻുു.പി.
നപുകാശൻുു(65)അനുുേി
ചുുു.ഭാേയു:ഇദുുിേ.മകുുൾുു:
രേേമ്,േശമുി.

നാരായണൻ
രെർതുുല: രെനുും പ
ളുുിപുുുറംനഗുാമപഞുുായ
തു്ുപതിമുനുുാംൊർഡു
തിരുനലുുുർകുളതുുിചുുി
റനാോയണൻ(72)അ
നുുേിചുുു. സംസക്ുുാേം
നടതുുി.ഭാേയു:േമനാോ
യണൻ. മകുുൾ: േജിത
രോൾ, േതീേ് കുമാർ,
ോജിരോൾ.മരുമകുുൾ:
മധ,ുമിലൻ.

തര്ാൻസീസ്
മുഹമുു : മാോേികുുുളം
െടകുു്പഞുുായതുു്14-ാംൊർഡുപുതുുൻപുേ
യകുുുൽരോറൻസിവുുു
മകൻനഫുാൻസീസ്(േി
ബു-47)അനുുേിചുുു.അ
മുു:റീതുുാമുു.ഭാേയു:പു
േപ്. മകുുൾ: രോസന്,
ആേബ്ിൻ.

രാജ്
ഹേിപുുാട:ുമഹാരദെികാ
ടുൊനപുായിൽപരേതനാ
യപതുുനാഭവുുു മകൻ
ോജു ( 53)അനുുേിചുുു.
സംസക്ുുാേംവെളുുിയാ
ഴെുോെിവല10നു െീടുുു
െളപുുിൽ. മാതാവ:ു ശാ
നുു. മകുുൾ: അഭിോജ,ു
പാർവുുതി.

ോലക്ഷണ്ൻ
വെളുുറട: കാേരുകു
ണംകനുുുമാമുടുഅമുു
ലതുുുെിളെീടുുിൽബാല
കുേണ്ൻ
(പി.സി. മണിയൻ- 70)
അനുുേിചുുു. ഭാേയു: തുള
സി.മകുുൾ:ോജൻ,േരമ
ശ,ു ബിനുുു. മരുമകുുൾ:
അനിൽകുമാർ,ബിനുുു.

ഉമ്്ർ
കുദുുമംഗലം:പനുുീർപാ
ടം െടകുുയിൽ ഉമുുർ (
65) അനുുേിചുുു. ഭാേയു:
സുഷബദ.

പി.പി.കോയ്രീൻകോയ
കുറുുികുുാടുുുർ:മാകുുിനാടു
താഴംപി. പി . വോയുതീ
ൻരോയ (62) അനുു
േി ചുുു.  ഭാേ യു :  റേീദ .  മ
കുുൾ:  ഇതി േീ സ് (ഖ
തുുർ), സാജിദ.  മരുമ
കുുൾ:സിദുുീ കുു്, റഫീ
ന.

അഭിമനയ്്
തരോർ:പുലകുുാടുുുകുുേ
ഷമനതുിനഗറിൽുുചുളുുി
പറമുുിൽുു പരേതനായ
മാണിമകൻുുഅഭിമനയുു
(68) അനുുേിചുുു. ഭാേയു:
ോധ. മകുുൾുു: ധനയു, ധ
നുപ,ുധനലകുുമി.മരുമ
കുുൾുു: സുധീേ,് നശുീരജ
േ.് സംസ്കുുാേം ഇനുു്
ോെിവല ഒൻപതിനു െ
ടുകുുേഎസഎ്ൻുുഡിപി
ശമുശാനതുുിൽുു.

പി.ോകോേരൻനായർ
തുകുുുറുുിരശേി: സവുാത
നനുുുുയസമേ രസനാനി
യംുപുനതുു്വനലുുിരശ
േിഎയുപിസക്ുൾ നപു
ധാനാധയുാപകനുമായി
രുനുുപുളിരോടുു്പി.ദാ
രോദേൻ നായർ (98)
അനുുേിചുുു.കവുിറു്ുഇനുുുയാ
സമേം,ഹേിജരോദുുാേ
ണം, അയിരുതുചുുാട
നംതുടങുുിയസമേങുു
ളിൽപവകുുടുതുുഅരദുു
ഹം മികചുു  നപുഭാേക
നംുകർേകനംുനാടുുറി
വു സമുുാദകനുമായിരു
നുുു.തുകുുുറുുിരശേികുുീ
രോൽപുുാദകസംഘംഡ
യറകറുുുറായംു നപുെർ
തുുിചുുിടുുുണു്ു.മകുുൾ:സു
ധാകുമാേി,വനുൊഫ.പി
സുഗതൻ (ഗെ. രോമി
രോ വമഡികുുൽ രോ
രളജുരോഴിരുകുട)ു,െി
ജയാനദുുൻ(പാർടണുർ,
ൊർരടുുഡുഅകുുൗണുുു്ുു
ഹാംറു്ു,ദുബായ)ു,സരതുയ
നദുുുൻ (സീനിയർ രോ
ഫറുുു് വെയർഎൻജിനി
യർ, ബംഗളുര)ു. മരുമ
കുുൾ: വക.വക.കുടുുികു
േണ്ൻനായർ(തുകുുു
റുുിരശേി),ടി.െി.സുനീത
(രോഴിരുകുട)ു, നശുീജ
(ദുബായ)ു.സരോദേങുു
ൾ:മീനാകുുിയമുു,പരേ
തയായസരോജിനിഅ
മുു.

ശങ്്രൻ്്നായർ്്
ഇേിങുുാലകുുുട:രെലുർുു
കുേിയകുുാടുുിൽുുജാനകി
അമുുമകൻുുശകുുേൻുുനാ
യർുു(അപുുുനായർുു-91)
അനുുേിചുുു. സംസ്കുുാ
േംഇനുു്  ോെിവല9 മ
ണിയകുു് െീടുുുെളപുുിൽുു.
മകുുൾുു:രോമസുദുുേൻുു,
സദാശിെൻുു, രഹമലത,
േീലരദെി,പരേതനായ
സതീശൻുു.

ഹരിോസൻനായർ
കുദുുമംഗലം: വൊയുുയി
ൽനടുെിൽകുഴിപുറ
തു്ുഹേിദാസൻനായർ
(62)അനുുേിചുുു.ഭാേയു:പ
കുുജം.മകുുൾ:ഹേീേ്കു
മാർ,അജീേ്കുമാർ(ഖ
തുുർ). മരുമകുുൾ: അ
ഞജുു(പതുുാംഷമൽ),
െീണ(മീനങുുാടി). സം
സക്ാേംനടതുുി.

ജമാൽ
മണുുരഞുുേി: പഞുുായ
തുു് 18-ാം ൊർഡു െി
യാംവെളിയിൽ പരേത
നായ അബുുുൽ അസീ
സിവുുു മകൻ ജമാൽ
(68)അനുുേിചുുു. ഭാേയു:
റംല. മകുുൾ: സജീന,
സുനീർ,വസലീന,ജസീ
ന. മരുമകുുൾ: ഹസീം,
േംല,വസലീം,ഹാേിം.

പാലസ്
പാറശാല: കളിയികുുാ
െിളഅയികുുാമം തുടി
യികുുാെിളആർ.ബി.ഭ
െനിൽപാലസ്(51)അ
നുുേിചുുു.ഭാേയു:വസുുുുലുു.മ
കൾ:ആേതിോജ.ു

എസ.്ലില്്ിഭായി
വെളുുറട:വപരുകുുടെിള
ആരകുുടു ോജി ഭെനി
ൽഎസ.്ലിലുുിഭായി(59)
അനുുേിചുുു.മകുുൾ:ോ
ജി,സജീവ.ു മരുമകുുൾ:
രോളി,അഞുുു.

വി.കെഗിരിജ
തലരശേി:വൊനുുുയംകു
ണുുുെിറബാബുസമ്ാേ
കമദുുിേതുുിനുസമീപം
ശിെശകുുിയിൽെി.വക
ഗിേിജ(മംുഷബ)അനുു
േിചുുു.ഭർതുുാവ:ുപരേത
നായ സി.േെീനദുുുൻ. പ
രേതോയവെളുുാമുുളുുി
അചുുുതവുുുയംുയരോദ
യുരടയംു മകളാണ.ു മ
കുുൾ: രോേി െർകുു്
ോപു്ു(തലരശേി),ജിേ
(മംുഷബ),നിമിേ(ചു
ണുുങുുാവൊയിൽ).മരു
മകുുൾ: േംന, ോജി
(മംുഷബ), േതീശൻ (
വെഷനു)ു. സരോദേ
ങുുൾ:ഭാർഗുുെി,ശശിക
ല , സുജാത, ോധാകു
േണ്ൻ(രേണുകജവുലുു
റിതലരശേി),സുഗിത.

സി.രാജമ്്
വെളുുറട:ധനുെചുുപുേം
സിരോൻപുേം  നപുാർ
തുുനാലയതുുിൽ പരേ
തനായരയശുദാസവുുു
ഭാേയുസി.ോജമുു(88)
അനുുേിചുുു.  മകുുൾ:
എലിസബതുു്, രമജർ
രോൊസ് (സാൽരെ
േൻആർമിമാോയമു
ടുും) ,  സഹായി,  ഷടറുു
സ.് മരുമകുുൾ: സദാ
നദുുൻ, രമജർലിസുുി ,
അമുുിണികുമാേി,  മി
നി.

രാജ്
പാറശാല: കരുമാനുർ
തരചുുടുപുതുുൻെീടുുിൽ
ോജു (71) അനുുേിചുുു.
ഭാേയു:ജഗദം.മകുുൾ:മ
ഞജുുേ, ബിജുേ, ആ
ശാ.മരുമകുുൾ:ോജൻ,
സരതുുേ,്ഷസമൺ.

ആർ.ലക്്്മണൻനാടാർ
പാറശാല: പെതിയാം
െിളരോടുുെിളപുതുെ
ൽപുതുുൻെീടുുിൽആ
ർ.ലകു്ുമണൻനാടാർ
(73) അനുുേിചുുു. ഭാേയു:
രനശമുു.മകുുൾ:ബാബ,ു
കുേണ്ലാത, പരേത
നായ രോഹനൻ. മരുമ
കുുൾ:സതി,െിമല.

സി.കവലമ്്
പാറശാല: പുഴികുുുനുു്
പനെിളാകതുു് പുതുു
ൻെീടുുിൽ പരേതനായ
അപുുുകുുുടുുവുുു ഭാേയു
സി.രെലമുു (75)അനുു
േിചുുു. മകുുൾ: സുഗത,
സുനിൽകുമാർ, സുനി
ത.മരുമകുുൾ:തകുുയുുൻ,
മണിയൻ,സമ്ിതാോജ.ു

വോചുുി:മുൊറുുുപു
ഴയുവട സാമുഹയു-
സാംസക്ാേിക-ോ
നടുുുീയമണുുലങുുളി
വലനിറസാനുുിധയു
വംു മുൻുു മുനിസി
പുുൽുുവെയർുുമാനംു
മുതിർുുനുു രോ
ൺുുനഗുസ് രനതാവു
മായ അഡവു. വക.
ആർുു.സദാശിെൻുു
നായർുു(82)അനുു
േിചുുു. കുറചുുുകാലമാ
യി തിരുെനനുുപുേ
തുു് മകരോവൊപുുമാ
യിരുനുുുതാമസം.

1938 ൽുുവക.ജി.
മാധെൻുുപിളുുയുവട
യംു കമലാകുുിയമുു
യുവടയംു മകനായാ
ണുസദാശിെൻുുനാ
യർുു ജനിചുുത.ു മുൊ
റുുുപുഴയിവലനപുാഥമി
കെിദയുാഭയുാസതുുിനു
രശേം എറണാകു
ളംഗെൺുുവമുു്ുരോ
രോവളജിൽുുനിനുുും
നി യമ ബിരുദവമടു
തുുസദാശിെൻുുനാ
യർുു1963ൽുുഅഭിഭാ
േകനായിഎരുുുൾുു
വെയതു.ുഎറണാകു
ളവതുുപീറുുർുു&കരു
ണാകറിലാണു വക.
ആർുു.എസ്എനുുചു
രുകുുരപുുേിലറിയവപുു
ടുുഇരദുുഹംനപുാകറുുുീസ്
ആേംഭിചുുത.ു

1968-69 ലാണു
മുൊറുുുപുഴരോടതി
യിൽുുനപുാകറുുുീസ്തുട
ങുുുനുുത.ുനകുരമണന
ഗേതുുിവല വൊതു
േംഗവതുു സജീെ
സാനുുിധയുമായിമാറി
യ വക.ആർുു.എസ്
താമസിയാവതമുനി
സിപുുൽുുകൗൺുുസില
റായി വതേവുഞുടു
കുുവപുുടുുു.
പിനുുീടു 1975ൽുു 

മുൊറുുുപുഴമുനിസി
പുുൽുു വെയർുുമാനുമാ
യി.നഗേസഭാനപുതി
പകുു രനതാൊയംു
ഇരദുുഹം രസെനമ
നുേഠ്ിചുുിടുുുണു്ു.1991
വലവക.കരുണാകേ
ൻുു മനനുുുിസഭയുവട
കാലതുു് രകേള ഇ
ൻുുസുുുുിറുുുയുടുു് ഓ ഫു രല

ബർുു ആൻഡു എം
രലുുയവുമുു്ു(KILE)
വെയർുുമാനായിരുനുു
ഇരദുുഹം ദീർുുഘകാ
ലം വകപിസിസി
അംഗമായംു നപുെ
ർുുതുുിചുുു.
മുൊറുുുപുഴരമള

യുവട ആദയുകാല
അംഗങുുളിവോോ
ളംുനപുസിഡനുുുുമായി
രുനുുഅഡവു.വക.ആ
ർുു.സദാശിെൻുുനായ
ർുു,മുൊറുുുപുഴബാർുു
അരോസിരയേൻുു,
മുൊറുുുപുഴനശുീമുലം
യുണിയൻുുകുുബുു്എ
നുുിെയുവടയംു നപു
സിഡുുുായിരുനുുു.
സംസക്ുുാേം മു

ൊറുുുപുഴ, കടാതി
സംഗമംജംഗേുനുസ
മീപവതുുെീടുുുെളപുുി
ൽുുഇനുു്ോെിവല11
മണികു്ു.
സരോദേങുുൾുു:

പരേതോയകുേണ്
ൻുുനായർുു(റിടുു.രോ
യിുു്ുഡയറകുുർുു,ഫി
േറീസ് െകുപുു്),
വനുൊഫ. നാോയണ
ൻുു നായർുു (റിടുു. നപുി
ൻുുസിപുുാൾുു,എൻുു.എ
സ.്എസ.്രോരളജ,ു
വനമുുാറ), മണിക
ണഠുൻുുനായർുു (റിടുു.
പ ഞുുായതു്ുവസനകുടുു
റി),സരോജിനിയമുു,
സുഭനദു.
ഭാേയു:അംബുജാ

കുുിയമുു.മകുുൾുു:സി
നുുു (മുൊറുുുപുഴ),
സനുുുയ(തിരുെനനുു
പുേം), സജിതുു്
(സിംഗപുുുർുു). മരുമ
കുുൾുു: മണി (ഓറ
ഞുു്), ോരകേ് (എ
ൽുുഐസി), രോപി
ക.

ശിവോസ്
മുഹമുു: മാോേികുുുളം
വതകുു്പഞുുായതുു്അ
ഞുുാംൊർഡുവനടുങുുാ
ലിെിറയിൽ പരേതനാ
യകരുണാകേവുുു മക
ൻശിെദാസ്(57)അനുു
േിചുുു.ഭാേയു:കാഞുുന.അ
മുു: മദുുാകിനി. മകുുൾ:
ആതിേ,ആേതി.

മ്രിർ്്ന്്കോൺ്്തഗ്സ്കനരാവ്
അഡവ്.കെ.ആർ്്.സോശിവൻ്്നായർ്്

അന്്രിച്്്

നാദാപുേം: പുറരമ
േിെിലാതപുേംസവു
രദശിയായഷസനി
കൻുു ഹുദയാഘാത
വതുു തുടർുുനുു് പ
ഞുുാബിൽുു അനുുേി
ചുുു. െിലാതപുേ
വുതു കുേണ്നപുഭ
യിൽുു (കുനിയിൽുു)
വക.സുേജു ലാൽുു
(33) ആണു രോലി
സുുലമായ പഞുുാ
ബിൽുു മേിചുു ത.ു ഇ
നുുുയൻുു ഷസനയുതുുിൽുു നായികു
തസത്ികയിൽുുഎചുു്കയുു11രോ
ർുുപുസ് (എം ടി) യുണിറുുിൽുു പ
ഞുുാബിവല ജലനുുറിൽുു രോലി
വെയതുുെേികയായിരുനുുു.വൊ
വുുാഴചുുു പുലർുുവചുു നാലേരോവട

യാണുമേണംസംഭ
െിചുുത.ുപ  ുറരമേിപ
ഞുുായതുു് മുൻുു നപു
സിഡനുുുും, തുരണ
േി രുലുകുു് വമമുുറു
മായവക.പകുുജതുുി
വുുുയംു, സുരേേ്
ബാബുെിവുുുയംു മ
കനാണ.ുോനതുിരോ
വടകേിപുുുർുുെിമാന
തുുെളതുുിവലതുുി
ചുു മുതരദഹംഇനുു്
ോെിവല 9 മണികുു്

ഔരദുയാഗിക ബഹുമതികരോവട
െീടുു് െളപുുിൽുു സംസ്കുുേികുുും.
വൊതുദർുുശനെടങുുുകൾുുഒഴി
ൊകുുിയിടുുുണുു്.ഭാേയു:നപുബിത.മ
കുുൾുു:സിനദുസുേജ,ുസിദുുാർുുഥ.ു
സരോദേി:തുോേ.

കാടുുാകുുട:പുെചുുൽ
പഞുുായതുുിവല രദ
െൻരോടുഇളംപുുാ
മുടു റുുി.എസ.് ഭെനി
ൽസുകുമാേൻസുുുുീ
ഫൻ (65)ആണുക
ഴിഞുു ദിെസം ോ
നതുി പുേയിടതുുിവല
പുുാെിൽതുങുുി മേി
ചുുനിലയിൽകവണുു
തുുിയത.ു സഹകേ
ഞ ബാകുുിൽ നിനുു്
നാലുലകുുംരുപൊ
യപുഎടുതുുിരുനുുു.2.5ലകുുംരു
പതിേചുുടചുുിരുനുുു.ഇതിനുരശേം
2018-ൽഇയാളുവടമകൻേജുുി
തു്ുൊയപു6.5ലകുുമാകുുിപുതി
കുുിഎടുതുുിരുനുുു.9000രുപെ

ചുു്ഏഴു മാസംഅട
വചുുകുുിലംു അചുുവുുു
യംു, ഭാേയുയുവടയംു
െികിതുുെിലവു മു
ലംതിേചുുടവുമുടങുുി.
ഇതിനു പിനുുാവല
ബാകു്ുജപതുിനടപടി
കളുമായി മുരുനുടുു്
രൊയിേണു്ുദിെസം
മുമുു് െീടുുിൽ ജപതുി
രോടുുീസംുപതിചുുിരു
നുുു.െിേമതുുിലായ
ഗുഹനാഥൻ തുടർ

ചുുായിബാകുുിൽനിനുുുംെനുുരോ
ൺ െിളികളംു എതുുിയരോവട
യാണു ഇയാൾ ജീെവോടുകുുിയ
വതനുു്എനുു്ബനുുുകുുൾപറയു
നുുത.ു

പ്റകമരിസവ്കേശിയായബസനിെൻ്്
പഞ്്ാേിൽ്്മരിച്്്

കക. സര്ജ ്ലാൽ

സഹെരണോങ്്ിക്്്ജപര്ിഭീഷണി;
ഗഹ്നാഥൻജീവകനട്ക്്ി

സക്മ്ാരൻ സ്്്്ീഫൻ

രെർതുുല:രദശീയപാതയിൽരെർതുുലവറ
യിൽരെസ്രറുുേന് സമീപം കാൽനടയാനതു
കുുാേിഷബകുുിടിചുു്മേിചുുു.
നഗേസഭ35﹣-ാംൊർഡ്നികർതുുിൽഅ
നിൽകുമാറിവുുുഭാേയുനപുമീള(45)ആണ്മേി
ചുുത്.
ബുധനാഴ്െോെി വലഎടുുേരയാവടരദശീയ
പാതകടകുുുരമുാുൾഷബകുുിടിചുു്െീഴ്തുുു
കയായിരുനുുു.തലയ്രകുുറുുകുുതമാണ് മേ
ണകാേണമായത്.മകുുൾ:െിേ്ണ,ുപാർെ
തി.

പഴയനുുുർ: ഭഗെതി
രകുുനതുതുുിവുുു കിഴ
രകുുെിറയിൽെരോധി
കയുവട മുതരദഹം. ഉ
തുുെ െടങുുുകൾ മുട
ങുുി.രകുുനതുനടഅടചുുി
ടുുു. വെളുുിയാഴെു ഉതുു
െസമാപനതുുിൽരദെ
കളുവടആറാടുു്നടരകുു
ണുുതു കിഴരകുു െിറയി
ലായിരുനുുുപഴയനുുുർ
പുതുുിേിതുുറ പുണ
തുുുവോടി കാളി (വെ
ളുുചുുി-76)മേിചുുനില
യിൽകണുുത.ുപഴയനുുു
േിവലരോഡുകളിൽഅ
ലഞുുു തിേിഞുുു നട
കുുാറുളുുകാളികു്ുമാന

സികാസവുസുുുയം ഉളുു
തായി നാടുുുകാർ പറ
ഞുുു. മകുുളിലുു. പഴയ
നുുുർവൊലീസ്രമൽന
ടപടികൾസവുീകേിചുുു.

െിഴകക്്െിറയിൽ
വകോധിെയ്കടമ്രകേഹം;
ഉത്്വെടങ്്്െൾമ്ടങ്്ി

കാളി

ൊൽനടയാതര്ക്്ാരിബേക്്ിടിച്്്മരിച്്്

പര്മീള

കഴകുുുടുും:വെടുുുരറാഡി
ൽഷബകുുുംകാറംുത
മുുിൽ കുടുുിയിടിചുുു
ഷബകുു്യാനതുികൻ മ
േിചുുു.പുതുകുുുറിചുുിമു
സുുിം ജമാഅതുുിനു സ
മീപംപേയൻെിളാകം,
നിസാംമൻസിലിൽയ
ഹിയുവടയംു നിസായു
വടയംു മകൻ നിോദു
(21) ആണു മേിചുുത.ു
വൊവുുാഴെുോനതുി 11മ
ണിരയാവടയാണുഅപ
കടമുണുുായത.ു െിറുുാറുുു

മുകുുിൽ നിനുു് വെടുുു
രറാഡുരദശീയപാതയി
രലകുു് കടകുുുരുപുൾ
ആറുുിങുുൽഭാഗതുു്നി
നുുും കഴകുുുടുുരതുുകുു്
െരുകയായിരുനുുകാർ
ഷബകുുിവനഇടിചു്ുവത
റിപുുികുുുകായിരുനുുു
വെനുു് വപാലീസ് പറ
ഞുുു. അപകടതുുിൽ
പരുരകുുറുു നിോദിവന
വമഡികുുൽ രകാരളജു
ആശുപനതുിയിൽ എ
തുുിചുുുവെകുുിലംു ജീെ

ൻ േകുുികുുാൻ കഴി
ഞുുിലുു.

ബൈക്്്ംകാറം്ക്ട്്ിയിടിച്്്
യവ്ാവ്മരിച്്്

നിഷാദ്

കേേിയമ്്
കുേീപുുളുുി:മുഖതുുല
വസു്ുുജുഡുനഗർനമുു
രുെിള പടിഞുുാറുുതിൽ
പരേതനായഈപുുൻമാ
തയുുെിവുുുഭാേയു രബബി
യമുു (89) അനുുേിചുുു.
സംസക്ാേം നടതുുി.
വനടുമുുായികുുുളംതിരു
ൊരകുുടു്ുരോടുുയടിപാല
െിളകുടംുബാംഗമാണ.ു
മകുുൾ:മാമൻമാതയു,ുലീ
ലാമുു, രജകുുബു മാതയു,ു
രോൺമാതയു,ുസുസമുു,
ജയിംസ്മാതയു,ുലിസി.മ
രുമകുുൾ:എലിസബതു്ു
രോർജ,ു രോർജു സാമു
രെൽ, ലിസി സക്റിയ,
രനുഗസി ഏനബുഹാം, മാ
തയുുെർഗീസ,്ലൗലിരോ
മസ,്എ ബിൻരോർജ.ു

അലകസ്്വർഗീസ്
കുണുുറ:ആറുമുറികുുട
ഈസുു്ുു ഈപുുൻ ബിൽ
ഡിങസുിൽഅലകസു്െ
ർഗീസ് (കുഞുുുരോൻ–
63) അനുുേിചുുു. ഭാേയു:
വസുുുുലുു.മകൻ:അനുഎ
സ.്അലകസു.്

നളിനാഭായ്
ശാസത്ാംരോടുു:ആയി
കുുുനുുംരനുശയസ്ദാരോ
ദേൻപിളുുയുവട ഭാേയു
നളിനാഭായു(76)അനുു
േിചുുു.

കോമളവല്്ിയമ്്
വോലുും:മുണുുയകുുുൽ
ആറുുികുുുനുുതുു്െീടുുിൽ
എംആർഎ–79എയിൽ
ടി.ജി.ശശിധേൻപിളുു
യുവടഭാേയുരോമളെലുുി
യമുു (71) അനുുേിചുുു.
സംസക്ാേംനടതുുി.മ
കുുൾ: േീജ ഉണുുികു
േണ്ൻ (ഡിപിഡിഒ),
ഷേജുഎസ.്പിളുു (മ
സക്തുു്),േിരോജുഎ
സ.്പിളുു(എചുു്എഎൽ
നാസികു്ു).

രമണൻ
വോടിയുർ:കരലുുലിഭാ
ഗംകുഴിതുുറയിൽ െീ
ടുുിൽേമണൻ(55)അ
നുുേിചുുു.ഭാേയു:രോഹി
ണി.  മകുുൾ: രേേമ്,
സചുുു.

കെ.രാധമ്്
തഴെ:കായംകുളം െിറ
കുുടെംപുതുുൻെീടുുിൽ
പതുുിയുർപഞുുായതുു്
ഷഹസ്കുൾ റിടുു. അ
ധയുാപകൻപരേതനായ
െി.ശിൊനദുുവുുുഭാേയു
പതുുിയുർപഞുുായതുു്
ഷഹസ്കുൾ റിടുു. അ
ധയുാപിക വക.ോധമുു
(75) അനുുേിചുുു. സം
സക്ാേംനടതുുി.ഓചുുിറ
മഠതുുിൽകാോണുുരോ
ണുുുതറ കുടംുബാംഗമാ
ണ.ുമകുുൾ:സിനുുു(അ
ധയുാപിക എംവകഎൽ
എംഎചുു്എസഎ്സ് ക
ണുുനലുുുർ),നപുിയ(െിഎ
ചുു്എസഎ്സ് നടെടുും),
അശവുതി (എസബ്ിഐ
തുശുുുർ).

ശയ്ാംലാൽ
വോലുും:ൊതുുിനാംകു
ളംകടപുുായിൽെീടുുിൽപ
രേതനായ ശശിധേൻ
പിളുുയുവടയംുശാനുുമുു
യമുുയുവടയംു മകൻ
ശയുാംലാൽ(32)അനുുേി
ചുുു.

രാജീവൻ
മൺരോതുരുതു്ു:വന
രമുുനിോരജേ്ഭെനിൽ
ോജീെൻ (58)അനുുേി
ചുുു.സംസക്ാേംനടതുുി.
ഭാേയു: ോധാമണി. മകുു
ൾ:ോരജേ,്ോജി.മരുമ
കൻ:നപുീനി.

ശാന്്മ്്
പുതുുൻസരകുുതം:കലുുു
െിളയിൽനപുഭാകേൻപി
ളുുയുവടഭാേയുശാനുുമുു
(53) അനുുേിചുുു. സം
സക്ാേംനടതുുി.  മകുു
ൾ:നപുശാനു്ു,ശാലിനി.മ
രുമകുുൾ:േഞജുിനി,അ
നിൽകുമാർ.

െിതര്ാവരി
ഇളമാട:ുകുളഞുുിയിൽ
ോം െിജയതുുിൽപരേ
തനായ ൊസുരദെൻ
നായരുവട ഭാേയു െിനതുാ
െതി (89) അനുുേിചുുു.
സംസക്ാേംനടതുുി.

നിർമല
കിഴരകുുകലുുട:െിറുുുമല
വതരകുുമുറി രലഖാഭെ
നതുുിൽ പരേതനായ
രോമൻആൊേിയുവട
ഭാേയുനിർമല(64)അനുു
േിചുുു. സംസക്ാേം നട
തുുി.മകുുൾ:ലതിക,ല
ത,രലഖ.

ഇ.ഭാസെ്രൻപിള്്
പടിഞുുാവറ വോലുും:ശ
കുുികുളങുുേ രെേിയി
ൽകറുുകുുളിയിലിൽെീടുുി
ൽഇ.ഭാസക്േൻപിളുു
(99) അനുുേിചുുു. ഭാേയു:
വക.വക.ലകു്ുമികുുുടുുിയ
മുു.മകുുൾ:ബാലെനദുുുൻ
പിളുു, ലീലാമണിയമുു,
ജയലകു്ുമിയമുു,ഷേല
ജ,കുേണ്കുമാർ.

സാംസൺകോറൻസ്
കണുുചുുിറ:പുതുുൻപുേ
യകുുുൽ സാംസൺരോ
റൻസ്(കനകചുുൻ–56)
അനുുേിചുുു. ഭാേയു: ബി
നുുു.മകുുൾ:ആഗിസാം
സൺ, വലുുൻ സാംസ
ൺ.

ക്ഞ്്മ്്
പതുുനാപുേം:പുതുുൻ
പറമുുിൽ രമരലതിൽ
പരേതനായ വക.രോ
മസിവുുു( അടുർ കു
ഞുുചുുൻ) ഭാേയു  കു
ഞുുമുു (98) അനുുേി 
ചുുു.  മകുുൾ:  ബാബ,ു
രോയി,  ജയിംസ.്  മരു
മകുുൾ:ഐെി,സുസ
മുു,രേർളി.

കെ.കെറിയാൻ
പതുുനാപുേം:പുളിെിള
കളീ യുകുുല യുുതുു് െീ 
ടുുി ൽ വക. വെറി യാ ൻ
(90)  അനുുേി ചുുു.  ഭാ 
േ യു :  പ രേ തയാ യ മ റി 
യാമുു.

ആച്്ിയമ്്കോശി
കുണുുറ:മുകുുുടുകലുുുവെ
ടുുാം ക ുഴി  പുുാ െി ള യി 
ൽ പ രേ ത നാ യ ഫി ലി 
രുപ ുസി വുുുഭാ േ യു ആ
ചുുി യ മുു രോശി  ( 90 )
അനുുേി ചുുു.  മ ക ൾ :
ക ുഞുുമുു.  മ ര ുമ ക 
ൻ :  പ രേ ത നാ യ  ക ു
ഞുുപുുൻ  (റി ടുു.  ത ഹ
സി ൽദാ ർ ) .
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<അ േവ് െി: യാ ഗെ്ാ മക് ്േ ത്്ാ ല്്
അ െവ്ാ സ്്്യ േ ന ്ഭ വ സപ് ്ടം്. ആ 
ത്്ാ ര്്ത്് ോ യ ഗപ് വ ര്്ത്് ന ങ്് ള്്ക്്്
അ ന ്മോ ദ ന ങ്് ള്് വ ന്്് മച രം്.
െവ് പന് ൊ ക്്ാ തക്ാ ര ത്്ാ ല്് ആ 
ത്് നി ര്്വ ്െി യ ്ണ്്ാ കം്.
<ഭ ര ണി: മ ്ട ങ്്ി ക്്ി ട പ്്് ള്് സ്്ാ 
ന ോ ന ങ്് ള്് േ ഭി ക്്്ം. ഗപ് വ ര്്ത്് ന 
മേ ഖ േ ക ളി ല്് നി ന്്്ം ൊ മ്് ത്്ി ക
പ ്മരാ ര െി യ ്ണ്്ാ കം്. ോ ൊ പി ൊ 
ക്് ള ്സട ആ വ േയ് ങ്് ള്് നി ര്്വ ഹി 
ക്്്ം.
<കാ ര്്ത്്ി ക: അ വ ര ണി ക്് സപ് ്ട ്
ന്് അ വ സ്്ാ വി മേ ഷം ഒ ഴി ഞ്്് ോ 
റി പ രി ര ണി ക്് സപ് ്ട ്ന്് െി നാ ല്്
ആ േവ്ാ െം മൊ ന്്്ം. നീ െി നയ്ാ യ 
ങ്് ള്് ന ട പ്്ി ോ ക്്് ന്് െി ല്് േ ക്്്യ 
ഗപ്ാ പെ്ി മന ടം്.
<മരാ ഹി ണി: ധ ന വി ഭ വ െ ോ ഹ ര 
ണ യ ജ്് ത്്ി ല്് േ ക്്്യ ഗപ്ാ പെ്ി മന 
ടം്. പ ്െി യ ഭ ര ണ പ രി ഷക്ാ രം അ 
വ േം ബി ക്്് ന്് ത ്ഗപ് വ ര്്ത്് ന ക്് േ 
െ യക്്്് വ ഴി സയാ ര ്ക്്്ം.
<േ ക യി രം: വയ് വ ൊ യ- വയ്ാ പാ ര
സ്്ാ പ ന ങ്് ളി ല്് സ ്ര ക്്ാ ന ട പ ടി 
ക ള്് സ ്േ ക്് ോ ക്്്ം. ക ക്്ി രാ ഷ് 
ഗട്ീ യ ഗപ് വ ര്്ത്് നം ഉ മപ ക്്ി ക്്്ം. െ 
മ്്ാ ന പ ദ്് െി യി ലം് ന റ ്സക് ്ട ്പ്്ി 
ലം് വി ജ യി ക്്്ം.
<െി ര ്വാ െി ര: ഉ ത്്ാ ഹ മത്ാ് ട ്
ക ്ടി യ െ േീ പ ന ലേ േി േ റ്്് ള്് വ 
ര്്ക്്് അ സ ്യ ക്്് വ ഴി സയാ ര ്ക്്്ം.
ഗ ്ഹ നി ര്്മ്്ാ ണം ര ്ര്്ത്്ീ ക രി ച്്്
ഗ ്ഹ ഗപ് മവ േ ന ക ര്്മ്്ം നി ര്്വ ഹി 
ക്്്ം.
<പ ്ണ ര്്െം: അ ഭ യം ഗപ്ാ പി ച്്് വ 

ര ്ന്് വ ര്്ക്്് ആ ഗേ് യം ന 
ല്്കം്. ആ ധയ്ാ ത്്ി ക- ആ ത്്ീ 
യ ഗപ് ഭാ ഷ ണ ങ്് ള്് േ ന സ്് ോ 
ധാ ന ത്്ി ന ് വ ഴി സയാ ര ്
ക്്്ം. െ േ മയാ ചി െ ോ യ ഇ ട 
സപ ട ല ്ക ളാ ല്് ഭീ േ ോ യ ന ഷ്് 
സപ ട ല ്ക ളി ല്് നി ന്്്ം ര ക്് 
സപ് ്ടം്.
<ര ്യ്്ം: വയ് ക്്ി ഗപ് ഭാ വ ത്്ാ ല്് ദ ്
ഷക്ീ ര്്ത്്ി നി ഷഗ്പ് ഭ ോ കം്. മറാ ഡ ്
വി ക െ ന ത്്ി ന ് ഭ ്േി വി ട്്് സകാ ട ്
ക്്ാ ന്് നി ര്്ബ ന്്ി െ നാ കം്. മവ ണ്് 
സപ് ്ട്് വ ര ്സട അ കാ േ വി മയാ ര ത്്ി 
ല്് അ െീ വ ദഃ് ഖം അ ന ്ഭ വ സപ് ്ടം്.
<ആ യി േയ്ം: ൊ മ്് ത്്ി ക ദ ്ര്്വി 
നി മയാ രം സച യ്്് ന്് മജാ േി ക്്ാ സര
പി രി ച്്് വി ടം്. െീ ഗവ് ോ യ ഗപ് യ തന് 
ത്്ാ ലം് ഏ കാ ഗര് ചി ന്് ക ളാ ലം്
ഈ േവ് ര ഗപ്ാ ര്്ത്് ന ക ളാ ലം് പ രീ 
ക്് ണ നി രീ ക്് ണ ങ്് ളി ല്് വി ജ യി 
ക്്്ം.
<േ കം: അ ഹം ഭാ വം ഉ മപ ക്്ി ക്് 
ണം. അ വ െ ര ങ്് ള്് മവ ണ്് വി ധ 
ത്്ി ല്് വി നി മയാ രി ച്്ാ ല്് അ ര്്ഹ െ 
യ ്ള ള അം രീ കാ രം േ ഭി ക്്്ം. ആ 
ധയ്ാ ത്്ി ക ആ ത്്ീ യ ഗപ് ഭാ ഷ ണ ങ്് 
ള്് ോ ന െി ക വി ഗഭ്ാ ന്്ി സയ ക ്റ 
ക്്്ം.
<ര ്രം: നീ െി നയ്ാ യ ങ്് ള്് ന ട പ്്ി ോ 
ക്്ാ ന്് നി യ േ െ ഹാ യം മെ ടം്. കീ 
ഴജ്ീ വ ന ക്്ാ ര്് വ ര ്ത്്ി സവ ച്് അ ബ 
ദ്് ങ്് ള്് െി ര ്ത്്ാ ന്് നി ര്്ബ ന്്ി െ 
നാ കം്.
<ഉ ഗെ്ം: പ ്ന: പ രീ ക്് യി ല്് വി ജ യ 
േ െ ോ നം വ ര ധി ക്്്ം. ന ഷ്് സപ് ്ട്്്
എ ന്്് ക ര ്ത ്ന്് മര ഖ ക ള്് െി രി ച്്്

േ ഭി ക്്ാ നം് മന ര്്ന്്് കി ട പ്്് ള്് വ ഴി 
പാ ട ്ക ള്് സച യത് ്െീ ര്്ക്്ാ നം് ൊ 
ധയ് െ യ ്ണ്്്.
<അ ത്്ം: അ െ ന്്ാ ര്്ര ഗപ് വ ര്്ത്് 
ന ങ്് ളി ല്് നി ന്്്ം ആ ത്്ാ ര്്ത്് സ ്
ഹ ്ത്്ി സന ര ക്്ി ക്്ാ ന്് ൊ ധി 
ക്്്ം. ഉ മദ്യാ ര ത്്ി മനാ ട ന ്ബ ന്് 
ോ യി ഉ പ രി പ ഠ ന ത്്ി ന ്മച രം്.
<ചി ത്്ി ര: ജീ വി െ ൊ ഹ ച രയ് ങ്് 
സള ോ റ്്ി േ റി ക്്് ന്് പ േ ഘ ട ക ങ്് ളം്
വ ന്്് മച ര ്സേ ങ്്ി ലം് യ ്ക്്ി ര ്ര്്വ്് 
മ ്ള്് െ േീ പ ന ത്്ാ ല്് അ െി ജീ വി 
ക്്ാ ന്് ൊ ധി ക്്്ം. ആ ഗര് ഹി ക്്് ന്്
ഭ ്േി വി ല പ്് ന െ ഫ േ ോ കം്.
<മചാ െി: മേ േ ധി കാ രി സച യത് ്
സവ ച്് അ ബ ദ്് ങ്് ള്് െി ര ്മത് ്ണ്് 
ൊ യി വ രം്. ഗപ് െി പ ക്് ത്്് ള്് വ മര 
യം് ക ്ട്്ി ഭ രി ക്്ാ ന്് അ െയ് ന്്ം പ രി 
ഗേ് േം മവ ണ്്ി വ രം്. വാ ഹ നാ പ ക ട 
ത്്ി ന ്ദ ്കെ്ാ ക്്ി യാ കം്.
<വി ോ ഖം: ആ ഗേ് യി ച്്് വ ര ്ന്് വ 
ര്്ക്്് അ ഭ യം ന ല്്ക ്ന്് െി ല്് ആ 
ത്്ാ ഭി ോ നം മൊ ന്്്ം. ചി ന്് ക 
ള്്ക്് െീ െ ോ യി കാ രയ് ങ്് ള്് അ ന ്ഭ 
വ ത്്ി ല്് വ ന്്് മച ര ്സേ ങ്്ി ലം് അ 
ഹം ഭാ വം ഒ ഴി വാ ക്് ണം.
<അ നി ഴം: ഔ മദ്യാ രി ക ച ്േ െ േ ക 
ള്് ക ്െയ് െ മയാ ട ്ക ്ടി നി ര്്വ ഹി 

ക്്് ന്് െി നാ ല്് േ റ്്് ഉ മദ്യാ ര 
ത്്ി ന ് അ വ െ രം വ ന്്് മച 
രം്. അ ഭി ഗപ്ാ യ െവ്ാ െ ഗന്്്്യ 
ത്്ാ ല്് ര ്ര്്ണ ോ യം് ആ 
ത്്ാ ര്്ത്് ോ യി ഗപ് വ ര്്ത്്ി ക്്ാ 
ന്് െ യാ റാ കം്.
<ത ്മക് ്ട്്: െ ങ്്ീ ര്്ണ ോ യ ഗപ് 
ശന് ങ്് ള്്ക്്് ോ േവ് െ പ രി ഹാ 

രം ക സണ് ്ത്്്ം. ഗപ്ാ ചീ ന െം െക്ാ 
ര വം് ആ ധ ്നി ക െം വി ധാ ന വം്
െ േ നവ് യി പ്്ി ച്്് ക ര്്മ്് മേ ഖ േ ക ള്്ക്്്
ര ്പ ക ലപ് ന സച യ്്്ം.
<മ ്േം: ക ക്്ി രാ ഷ് ഗട്ീ യ ഗപ് വ ര്്ത്് 
ന ങ്് ളി ല്് െ ജീ വ ൊ ന്്ി ധയ്ം മവ 
ണ്്ി വ രം്. വയ് ക്്ി വി മദ്വ ഷം ഒ ഴി വാ 
ക്്ി സ്്ാ പി െ ൊ തപ് രയ്ം ോ നി ച്്് 
ഗപ് വ ര്്ത്്ി ക്്് ന്് ത ്ബ ്ഹ ത ്െം രം 
ഭ ങ്് ള്് ത ്ട ങ്്് ന്് െി ന ്ഗപ് മചാ ദ ന 
ോ കം്.
<ര ്രാ ടം: േ ഹ ദ് വയ് ക്്ി ക ള ്സട ആ 
േ യ ങ്് ള്് ജീ വി െ ത്്ി ല്് പ ക ര്്ത്്് 
ന്് ത ്ആ േവ്ാ െ ത്്ി നം് ആ ത്്ാ ഭി 
ോ ന ത്്ി നം് െ ല്്കീ ര്്ത്്ി ക്്്ം വ 
ഴി സയാ ര ്ക്്്ം ധ ര്്മ്് ഗപ് വ ്ത്്ി ക 
ള്്ക്്്ം പ ്ണയ് ഗപ് വ ്ത്്ി ക ള്്ക്്് ോ 
യി ആ ത്്ാ ര്്ത്് ോ യി െ ഹ ക രി 
ക്്്ം.
<ഉ ഗെ്ാ ടം: ഔ മദ്യാ രി ക ോ യി മ ്ട 
ങ്്ി ക്്ി ട പ്്് ള്് സ്്ാ ന ോ ന ങ്് ള്് േ 
ഭി ക്്്ം. സച യ്്് ന്് കാ രയ് ങ്് ള്് േ റ്്് 
ള്് വ ര്്ക്്്ം ഉ പ കാ ര ഗപ് ദ ോ കം്. ആ 
പ തഘ് ട്് ത്്ി ല്് നി ന്്്ം ബ ന്്് ക്് 
സള ര ക്്ി മക് ്ണ്് ൊ യി വ രം്.
<െി ര ്മവാ ണം: മവ ര്്സപ് ്ട്്് ൊ േ 
െി ക്്് ന്് ദ മ്് െി ക ള്്ക്്് പ ്ന: െ 
ോ ര േം ൊ ധയ് ോ കം്. െ ഹ ഗപ് വ 

ര്്ത്് ക ര ്സട െ ഹാ യ െ ഹ ക ര ണ 
ത്്ി ല്് ബ ്ഹ തപ് ദ്് െി ക ള്് ഏ സറ് ്ട ്
ത്്് ര ്ര്്ത്്ീ ക രി ക്്് ന്് ത ്പ ്െി യ
ഉ മദ്യാ ര ത്്ി ന ്വ ഴി സയാ ര ്ക്്്ം.
<അ വി ട്്ം: ഭ ര ണ െം വി ധാ നം പ ്
നഃ ഗക് േീ ക രി ച്്്, ഗധ് ്വീ ക ര ണം അ വ 
േം ബി ച്്് സൊ ഴി ല്് മേ ഖ േ യി ല്് േ 
ക്്്യം ലക വ രി ക്്്ം. വയ് വ ഹാ ര വി 
ജ യ ത്്ാ ല്് മന ര്്ന്്് കി ട പ്്് ള്് വ ഴി 
പാ ട ്ക ള്് സച യത് ്െീ ര്്ക്്്ം.
<ച െ യം: വ െത് ്െ ക ള്്ക്്് നി ര 
ക്്ാ ത്് െം യ ്ക്് െം രം ഭ ങ്് ളി ല്്
നി ന്്്ം പി ന്്ാ റ ്ന്് ത ്വ ഴി േ ന െ 
ോ ധാ ന മ ്ണ്്ാ കം്. ര െി വി ര െി ക 
ള്്ക്് ന ്െ രി ച്്് ജീ വി െ ൊ ഹ ച രയ് 
ങ്് സള അ െി ജീ വി മക് ്ണ്് ൊ യി വ 
രം്.
<ര ്മരാ ര ്ട്്ാ െി: പ റ യ ്ന്് ആ േ യ 
ങ്് ളം് സച യ്്് ന്് കാ രയ് ങ്് ളം് െവ് 
ന്്ം നി േ യി ല്് അ ന ്ഭ വ മ ്ണ്്ാ വ ്
ക യി സല് ്ങ്്ി ലം് അ നയ് ര്്ക്്് ഉ പ കാ ര 
ഗപ് ദ ോ കം്. ഔ മദ്യാ രി ക െ േ ത്്ി ല്്
ച ്േ െ േ ക ളം് യാ ഗെ്ാ മക് ്േ വം് വ ര 
ധി ക്്്ം.
<ഉ ഗെ് ട്്ാ െി: ക ക്്ി രാ ഷ് ഗട്ീ യ ഗപ് വ 
ര്്ത്് ന ങ്് ളി ല്് പ രാ ജ യ സപ് ്ടം്. മവ 
ണ്് സപ് ്ട്് വ ര ്സട ഉ യ ര്്ച്് യി ലം് അ 
ന ്മോ ദ ന ങ്് ള്് അ ര്്പ്്ി ക്്് ന്് ത്
ആ ഹ്്ാ ദ ക ര ോ കം്.
<മര വ െി: പാ ര മ്് രയ് ഗപ് വ ്ത്്ി ക ളി 
ല്് വയ്ാ പ ്െ നാ ക ്ന്് െി നാ ല്് ോ ൊ 
പി ൊ ക്് ള്്ക്്് െ മന്ാ് ഷ മ ്ണ്്ാ 
കം്. െവ് യം െീ ര ്ോ നി ച്് ഗപ് ണ യ ബ 
ന്് ത്്ി ല്് നി ന്്്ം പി ന്്ാ റി ര ക്്ി 
ൊ ക്് ള്് നി ര മദ േി ക്്് ന്് വി ധ ത്്ി 
ല്് വി വാ ഹ മ ്ണ്്ാ കം്.

ഇന്്്നിങ്്ൾക്്്
ബ്ബഹ്്ബ്രീ കാണിപ്്യ്്്ർ
നാരായണൻ നമ്്്തിരിപ്്ാട്

സാരസ്യതാരിഷ്്ം
ൊരെയ്ൊമെ് രൊയനം

ഓരമ്്േക്്ി വരദ്്ിപ്്ിക്്്ന്്്
കട്്്ികളിസേ പഠന ലവകല്്്യ
ങ്്ള ോറന്്്്.

ഗപ്ായത്്ിന ് അനെ്രിച്്്
െടിയിലം് തക്്്ത്്ിലം്
വയ്െയ്ാെം വരത്്്ി േരീരം
അഴകള്്് ൊക്്ി ോറ്്്ന്്്.
എസ.്എൻ ആയർ്വേദ
ഔഷധശാല ഉലപ്ന്്ം
Ph- 6282228687

CLASSIFIEDS
FOR SALE

രര്ാനനറ്്്സ്്ാബേ്ൾ
Sqft65രപ്യക്്്്

കേരെത്്ിൽ
എവിളെയം്എത്്ിച്്്

ളൊടക്്്്ന്്്.
9562355991,
8553187507

ബിൽഡിങ്
മെറ്്ീരിയൽസ്

ഈ പേജിൽ
േരസ്യം

ചെയ്്ാൻ
ബന്്ച്പ്ട്ക.
9387590005
8589003187
9020531400
9048854547

AK-437

AJ 243891
(ERNAKULAM)

18/03/2020

AC 455959 ((KANNUR)

േകനഷയ്സ.്,ഡപയ്ട്്്ിഡയറക്്ര്്,

AA 243891 AB 243891 AC 243891 AD 243891
AE 243891 AF 243891 AG 243891 AH 243891
AK 243891 AL 243891 AM 243891

0521  1995 2564 2834 3664 3784 3799 4159 4563 5214
5584  5642 6481 6521 7196 7356 7520 8690

AA 767009 AB 517320 AC 347742 AD 228138
AE 693468 AF 142552 AG 887147 AH 835675
AJ 664480 AK 163359 AL 491081 AM 884565

0202  1198 2199 2797 6740 7186 8821

0056  0207 0309 0319 0353 0611 0863 1208 1259 2010
2437  2785 2808 3639 4271 6372 6642 6806 6933 7130
7300  7840 8890 9523 9728 9810

0805  0934 0979 1040 1209 1269 1531 2003 2033 2036
2431  2588 3456 3468 3532 3813 4057 4166 4203 4303
4315  4545 4637 4640 4887 4952 5006 5046 5058 5179
5291  5302 5362 5408 5515 6240 6604 6688 6693 6812
6916  6979 7122 7270 7518 7527 7538 7662 7687 7969
7974  8103 8422 8460 8464 8492 8584 8610 8615 8675
8875  8998 9532 9559

0160  0194 0227 0266 0283 0398 0775 0780 0976 1057
1062  1121 1172 1179 1184 1224 1400 1475 1667 1777
1878  2026 2345 2364 2411 2454 2523 2553 2596 2780
2872  2890 2912 3022 3027 3070 3213 3258 3271 3362
3557  3606 3615 3891 4004 4043 4046 4058 4086 4214
4226  4304 4318 4382 4448 4452 4465 4471 4486 4614
4787  4867 4942 4965 5028 5122 5235 5264 5335 5364
5462  5463 5637 5646 5692 5809 5949 5974 6096 6195
6531  6615 6754 6969 7026 7088 7201 7247 7512 7537
7550  7567 7581 7656 7657 7666 7734 7834 7955 8028
8072  8177 8232 8287 8295 8333 8626 8797 8866 8929
9053  9131 9183 9452 9538 9784 9813 9816 9848 9989

ഒര്ൈിറ്്ർക്പ്്ിസവള്്ത്്ിന്
13ര്പ:വിജ്്ാപനമായി
െി ര ്വ ന ന്് പ ്രം: െം സ്്ാ ന 
ത്്് ഒ ര ്േി റ്് ര ക ്പ്്ി സവ ള്് ത്്ി 
സന്്് പ ര ോ വ ധി വി ലപ് ന വി േ
13 ര ്പ യാ യി നി ശ്് യി ച്്് വി 
ജ്്ാ പ നം പ ്റ സപ് ്ട ്വി ച്്്. ോ ര 
ച്്് 17 മ ്െ ല ഉ ത്് ര വി ന ്ഗപ്ാ ബ 
േയ് മ ്ണ്്്. പ ര ോ വ ധി വി േ യി ല
ക ്ട ്െ ല വി േ യക്്്് ക ്പ്്ി സവ 
ള്്ം വി ല ക്്ാ ന പാ ടി ല്്. ഉ ത്് ര 
വ ് പാ േി ക്്് ന്്് സവ ന്്് ഉ റ പ്്ാ 
ക്്ാ ന േീ ര ല സേ മഗ്ടാ ള ജി വ ക ്
പ്്ി സേ ഇ ന െ് സപ ട്് ര ോ സര യം്
ൊ ല ്ക്്് െ ലപ് ് ഓ ഫി െ ര ോ 
സര യം് ച ്േ െ േ സപ് ്ട ്ത്്ി യി ട്്് 
ണ്്്. 

ക ്പ്്ി സവ ള്് സത് ്മക ര ള അ 
വ േയ് ൊ ധ ന നി യ ഗന്്് ണ നി യ 

േം 1986 ഗപ് കാ രം അ വ േയ് ൊ ധ 
ന ോ യി ഗപ് ഖയ്ാ പി ച്്ി ര ്ന്്്. ഇ െി 
സന്്് അ ടി സ്്ാ ന ത്്ി ല നി യ േ 
ത്്ി സന്്് മ ്ന്്ാം വ ക ്പ്്് ഗപ് കാ 
രം െ ര ക്്ാ രാ ണ ്വി ജ്്ാ പ നം
പ ്റ സപ് ്ട ്വി ച്് ത.് െം സ്്ാ ന 
ത്്് ഇ നി ക ്പ്്ി സവ ള്് ത്്ി ന ്13
ര ്പ യി മേ സറ ഈ ടാ ക്്് ന്് ത്
േി ക്്ാ ര ഹ ോ യ ക ്റ്് ോ ണ.്

െമെത്സൊത്പേീഷ്്:ഓൺ്്ലൈന്്
വഴിലഗഡന്്െ്ക്്ാസ്കള്്
മച ളാ രി: സോ മൊ ണ ലവ റ െ്
മ ്ന്്ക ര ്െ ല്് ന ട പ ടി ക ള ്സട
ഭാ ര ോ യി െ േ െെ് മക ര ള ഇ 
െ് ോം േ െ വി ദയ്ാ ഭയ്ാ െ മോ 
ര്്ഡി സന്്് അം രീ ക ്െ േ ഗദ് െ ക 
ള്്ക്്് ഈ  ോ െം 11 മ ്െ ല്് അ 
വ ധി ന ല്്കി യ ൊ ഹ ച രയ് ത്്ി 
ല്് ഏ ഗപ്ി ല്് 4, 5, 6 െി യ്് െി ക ളി 
ല്് ന ട ക്്് ന്് സൊ ത ്പ രീ ക്് 
യി ല്് പ സങ് ്ട ്ക്്് ന്് വി ദയ്ാ ര ഥി 
ക ള്്ക്്് െ േ െെ് മക ര ള ഇ െ് 

ോം േ െ വി ദയ്ാ ഭയ്ാ െ മോ ര്്ഡ്
ഓ ണ്്ലേ ന്് വ ഴി ലര ഡ ന്്െ്
ക്്ാ െ ്ഒ ര ്ക്്ി. അ ഞ്്്, ഏ ഴ,് പ 
ത്്്, പ ഗന്്് ണ്്് ക്്ാ സ ്ക ളി സേ ര 
ണ്് ര േ ക്്ം വി ദയ്ാ ര ഥി ക ള്്ക്്്
ഇ െി സന്്് ഗ ്ണ ഫ േം േ ഭി ക്്്ം.
വി ദ ഗദ് ര്് െ യ്്ാ റാ ക്്ി യ ക്്ാ സ ്
ക ള്് www.samastha.info എ ന്്
സവ ബ ് ലെ റ്്ി ലം് Sabq
YouTube ചാ ന േി ലം് േ ഭയ് ോ 
വം്.

അസെന്്ഡ്രകേള2020:
അന്മതിക്്്ഓൺലൈന
െി ര ്വ ന ന്് പ ്രം: സോ ച്്ി യി ല്്
െം ഘ ടി പ്്ി ച്് ആ മോ ള നി മക് ്
പ െം ര േ ത്്ി സന്്് (അ സെ ന്്ഡ്
മക ര ള 2020) ത ്ട ര്് ഗപ് വ ര്്ത്് ന 
ങ്് ള ്സട ഭാ ര ോ യി പ ത്്് മോ 
ടി യി ല്് ൊ സഴ മ ്െ ല്് മ ്ട ക്്് ള്്
സച റ ്കി ട- ഇ ട ത്് രം െം രം ഭ 
ങ്് ള്്ക്്് അ ന ്േ െി ന ല്്ക ്ന്് 
െി ന ് ഓ ണ്്ലേ ന്് െം വി ധാ 
നം ഏ ര്്സപ് ്ട ്ത്്ി. മ ്ഖയ് േ ഗന്്്ി
പി ണ റാ യി വി ജ യ സന്്് മന ത ്െവ് 
ത്്ി ല ഇ ന്് സേ ന ട ന്് അ വ 
മോ ക ന മോ ര ത്്ി സന്്് ത ്ട ര ച്് 
യാ യാ ണി ത.്

ഒ ര ്േ ക്്ം മോ ടി ര ്പ യ ്സട
വയ് വ ൊ യ നി മക് ്പ വാ ഗദ്ാ ന 
ങ്് ളാ ണ ് അ സെ ന്്ഡി ല്് വ ന്് 
ത.് ഇ െ ന ്െ രി ച്്് 158 ധാ ര ണാ പ 
ഗെ് ങ്് ള്് ( ൊ ല പ രയ് പ ഗെ്ം ഉ ള 
സപ് ്സട) െം രം ഭ ക ര ്ോ യി ഒ പ്്ി ട്്്.
ഈ  ധാ ര ണാ പ ഗെ് ങ്് ള്് ഗപ്ാ വ 
ര്്ത്്ി ക ോ ക്്് ന്് െി ന ്ള്് ന ട പ 
ടി ക ള്് വയ് വ ൊ യ വ ക ്പ്്് എ ട ്
ക്്് ക യാ ണ.് ധാ ര ണാ പ ഗെ്ം ഒ 
പ്്ി ട്് നി മക് ്പ ക സര െ ഹാ യി 
ക്്് ന്് െി ന ്28 മോ ഡ ല്് ഓ ഫി 
െ ര്്ോ സര നി മോ രി ച്്്. ഇ െി 
സന്്് ത ്ട ര്്ച്് യാ യി സക. എ െ.് 
ഐ. ഡി. െി. യി ല്് ഇ ന്്സവ സ്്്് ര്്
സഫ െി േി മറ് ്ഷ ന്് സെ ല്് അ ട ്
ത്് ോ െം ആ രം ഭി ക്്്ം. 

വയ് വ ൊ യ ങ്് ള്്ക്്് 15 ഏ ക്് 
റി ല്് ക ്ട ്െ ല്് ഭ ്േി വാ ങ്്് ന്് െി 
ന ്1963സേ  മക ര ള ഭ ്പ രി ഷക് ര 
ണ നി യ േം മഭ ദ ര െി സച യ്്്ം. നി 

േ വി സേ നി യ േ ഗപ് കാ രം പ ര ോ വ 
ധി 15 ഏ ക്് ര്് ഭ ്േി മയ ലക വ 
േം വ യക്്്ാ ന്് പാ ട ്ള്്്. 

പ ത്്് േീ റ്് റി ല്് ൊ സഴ വീ െി 
യ ്ള്് മൊ ഡ ്ക ള്്ക്് ട ്ത്്് സക 
ട്്ി ട നി ര്്മ്്ാ ണ ച ട്് ഗപ് കാ രം
18,000 ച ത ്ര ഗേ് േീ റ്് റി ല്് ക ്റ 
ഞ്് സക ട്്ി ട മേ നി ര്്മ്്ി ക്്ാ ന്് ക 
ഴി യ.് ഈ  പ രി ധി എ ട്്് േീ റ്് റാ 
ക്്് ന്് െി ന ് സക ട്്ി ട നി ര്്മ്്ാ ണ
ച ട്് ങ്് ളി ല്് മഭ ദ ര െി വ ര ്ത്്്ം. 

രാ ഗെ്ി യി ലം് െഗ്െ്ീ ക ള്്ക്്്
മോ േി സച യ്്് ന്് െി ന ് മക ര ള
മോ പെ് ്ആ ന്്്് എ സ്്്്ാ ബ്്ി ഷസ്േ 
ന്്്് ആ കറ്്്ി ല്് െ ര്്ക്്ാ ര്് മഭ ദ ര 
െി വ ര ്ത്്ി യി ട്്് ണ്്്. ഇ െി സന്്്
ത ്ട ര്്ച്് യാ യി ഫാ ട്് റീ െ ് ആ 
കറ്്്ി ലം് മഭ ദ ര െി വ ര ്ത്്്ം. വയ് 
വ ൊ യ ത്്ി ന ്മവ ണ്്ി ഭ ്േി ഒ ര ്
ക്്് ന്് െി ന ്ള്് അ ന ്േ െി ഏ ക 
ജാ േ കം (സക- െവ്ി ഫറ്്്്) വ ഴി ന 
ല്്കാ ന ്ള്് ന ട പ ടി െവ്ീ ക രി 
ക്്്ം. സക. എ െ.് ഐ. ഡി. െി യ ്
സട വാ യപ്ാ പ രി ധി 35 മോ ടി ര ്
പ യി ല്് നി ന്്്ം 100 മോ ടി ര ്പ 
യാ യി ഉ യ ര്്ത്്് സേ ന്് ഗപ് ഖയ്ാ പ 
ന വം് ഉ ട സന ന ട പ്്ാ ക്്്ം. 

മോ ര ത്്ി ല്് േ ഗന്്്ി 
ോ രാ യ ഇ. പി. ജ യ രാ ജ ന, എ. 
െി. സൊ യെ്ീ ന്്, ടി. പി. രാ േ ക ്
ഷണ് ന്് എ ന്്ി വ രം് ചീ ഫ ്സെ 
ഗക് ട്് റി മോം  മോ െ,് വയ് വ ൊ യ
ഗപ്ി ന്്െി പ്് ല്് സെ ഗക് ട്് റി മോ.  
സക. ഇ ള മക് ്വ ന്് ത ്ട ങ്്ി യ വ 
രം് പ സങ് ്ട ്ത്്്.

വിരോദെഞ്്ാേികള്സടരഷ്്മത്്ിന്11ഇനമാർ്്ഗനിർ്്രദ്്ശങ്്ള്മായിരകേളട്റിെം
െി ര ്വ ന ന്് പ ്രം: സോ വി ഡ1്9 മോ ര ഭീ ഷ ണി 
യ ്സട പ ശ്്ാ ത്് േ ത്്ി ല്് െം സ്്ാ ന ത്്് പ ്ത ്
ൊ യി ആ രം ഭി ച്് ജി ല്്ാ െ േ സഹ ല്്പ ്സഡ െക്്്് 
ക ള്്ക്്ാ യി മക ര ള ട ്റി െം വ ക ്പ്്് 11 ഇ ന ോ 
ര്്ര നി ര്്മദ് ്േ ങ്് ള്് പ ്റ സപ് ്ട ്വി ച്്്. സോ മൊ ണ
ലവ റ െ ്െം സ്്ാ ന ത്്് പ ട ര്്ന്്് പി ടി ക്്് ന്് 
ത ്െ ട യ ്ന്് െി ന ്ള്് ഗപ് വ ര്്ത്് ന ങ്് ള്് െവ് രി െ 
സപ് ്ട ്ത്്് ന്് െി സന്്് ഭാ ര ോ യാ ണ ്ഈ  ോ ര്്ര നി 
ര്്മദ് ്േ ങ്് ള്് പ ്റ സപ് ്ട ്വി ക്്് ന്് സെ ന്്് ട ്റി െം
േ ഗന്്്ി ക ട കം പ ള്്ി സ ്മര ഗദ്്് ന്് പ റ ഞ്്്. 

െ ഞ്്ാ രി ക ള ്സട മക് ്േ ത്്ി നാ യി ആ മോ രയ് 
വ ക ്പ്്് മന ര സത് ് െ സന് ് ോ ര്്ര നി ര്്മദ് ്േ ങ്് ള്്
പ ്റ സപ് ്ട ്വി ച്്ി ട്്് ണ്്്. മോ രം പ ട ര ്ന്് ത ്െ ട യാ 
നാ യി െ ര്്ക്്ാ സര ട ്ത്് ന ട പ ടി ക ള്്ക്്് പ ്െി യ
ോ ര്്ര നി ര്്മദ് ്േ ങ്് ള്് ഏ സറ െ ഹാ യ ക ര ോ ക ്സേ 
ന്്്ം േ ഗന്്്ി പ റ ഞ്്്. െം സ്്ാ ന സത് ്ത്്് ന്് െ 
ഞ്്ാ രി ക ള്്ക്്് ആ വ േയ് ോ യ െ ഹാ യം ന ല്്ക ്
ന്് െി ല്് ഗട്ാ വ ല്് ആ ന്്ഡ ്ട ്റി െം വയ് വ ൊ യം
എ ല്്ാ വി ധ പി ന്്് ണ യം് െ ഹാ യ ങ്് ളം് വ ക ്പ്്ി 
സന്്് ഗപ് വ ര്്ത്് ന ങ്് ള്്ക്്് ന ല്്ക ്ന്്് സണ് ്ന്്് െം 

സ്്ാ ന ട ്റി െം സെ ഗക് ട്് റി റാ ണി മോ ര ജ ്പ റ 
ഞ്്്. ട ്റി െം വയ് വ ൊ യ ത്്ി സന്്് മന ത ്െവ് ത്്ി 
ല്് െ ന്് ദ്് ഗപ് വ ര്്ത്് ക ര ്സട െം ഘം ര ്പീ ക രി ച്്്
ജി ല്്ാ ട ്റി െം ജീ വ ന ക്്ാ ര ്ോ യി മച ര്്ന്്് ഗപ് െി 
െ ന്്ി ലക കാ രയ്ം സച യ്്് ന്്് സണ് ്ന്്്ം അ വ ര.  

ട ്റി െം ഡ യ റ കറ്്് ര്് പി.  ബാ േ കി ര ണാ ണ ്ജി 
ല്്ാ െ േ സഹ ല്്പ ്സഡ െക് ്ക ള്്ക്്് ോ ര്്ര നി ര്്മദ് ്േ 
ങ്് ള്് പ ്റ സപ് ്ട ്വി ച്് ത.് ജി ല്്ാ െ േ സഹ ല്്പ ് സഡ 
െക് ്ക ള്് 24 േ ണി ക്്് റം് ഗപ് വ ര്്ത്്ി ക്് ണ സേ 
ന്്്ം വി മോ ദ െ ഞ്്ാ രി ക ള ്സട െം സ്്ാ ന സത്്
ദി ന ങ്് ള്് ഗപ് ശന് ര ഹി െ ോ ക്്് ക, അ വ േയ് ഘ ട്് ങ്് 
ളി സേ അ ടി സ്്ാ ന ൌ ക രയ് ങ്് ള്് േ ഭയ് ോ ക്്് ക,
സോ വി ഡ1്9 ോ യി ബ ന്് സപ് ്ട്് നി രീ ക്് ണ കാ േ 
സത് ്ഗപ് ശന് ങ്് ള്് പ രി ഹ രി ക്്് ക എ ന്്ി വ ഗേ് ദ്്ി 
ക്്് ക യം് മവ ണം. മ ്ന്്ക ്ട്്ി ൊ േ െ ൌ ക രയ്ം
ര ്ക്്് സച യ്്ാ ത്് എ ല്്ാ െ ഞ്്ാ രി ക ള്്ക്്്ം ട ്റി 
െം വ ക ്പ്്ി സന്്് ോ ര്്ര നി ര്്മദ് ്േ ഗപ് കാ രം ജി ല്്ാ െ േ
സഹ ല്്പ ്സഡ െക് ്ക ള്് െ ഹാ യം ന ല്്ക ണം. െവ് 
കാ രയ് മേ ഖ േ യി ല്് ൊ േ െ ൌ ക രയ്ം േ ഭയ് േ സല് ്ങ്്ി 
ല്് ഇ ക്്ാ രയ്ം മക ര ള ട ്റി െം സഡ വ േ പേ് ന്്്് മോ 

ര്്പ മറ ഷ സന്്്( സക ടി ഡി െി) എം ഡി യ ്സട ഗേ് ദ്് യി 
ല്് സോ ണ്്് വ ര ണം. ഇ ത ്വ ഴി ഏ റ്് വ ്േ ട ്ത്്് ള്്
സക ഡി ടി െി മോ ട്് േി ല്് ൊ േ െ ൌ ക രയ്ം ഏ 
ര്്സപ് ്ട ്ത്്്ം. ഭ ക്് ണം, സവ ള്്ം, ഗപ്ാ മദ േി ക ര ൊ 
ര െ ൌ ക രയ്ം, എ ന്്ി വ യി ല്് അ ടി യ ന്് ര െ ഹാ 
യം ആ വ േയ് ോ സണ ങ്്ി ല്് അ ത ്എ ത്്ി ക്് ണം. ഇ 
െി നാ വ േയ് ോ യ വ ര ്ന്് സച േ വ ്ക ള്് പി ന്്ീ ട ്േ ട 
ക്്ി ന ല്്ക ്സേ ന്്്ം ട ്റി െം വ ക ്പ്്് വയ് ക്് ോ ക്്ി.

മോ ര േ ക്് ണ ങ്് സള ത്്് ട ര്്ന്്് നി രീ ക്് ണ 
ത്്ി ല്് ക ഴി യ ്ന്് വി മദ േ െ ഞ്്ാ രി ക ള ്സട വി 
െ കാ ോ വ ധി അ വ ൊ നി ക്്് ന്് പ ക്്ം ജി ല്്ാ 
െ േ സഹ ല്്പ ്സഡ െക് ്ക ള്് ഇ ക്്ാ രയ്ം അ െ ത്
ജി ല്്ാ ക േ കറ്്് ര്്ോ സര അ റി യി ക്് ണം. മോ ര േ 
ക്് ണ ങ്് ളി ല്്ാ ത്് െ ഞ്്ാ രി ക ള്് െവ് ന്്ം രാ ജയ് 
മത് ്ക്്് േ ട ങ്്ാ ന്് ആ ഗര് ഹി ക്്് ന്്് സണ് ്ങ്്ി ല്്
അ വ സര ആ മോ രയ് വ ക ്പ്്ി സന്്് ലവ ദയ് പ രി മോ 
ധ നാ സെ ല്്ി ന ്മ ്മ്്ാ സക ഹാ ജ രാ കാ ന്് ആ വ 
േയ് സപ് ്ട ണ സേ ന്്്ം ോ ര്്ര നി ര്്മദ് ്േ ത്്ി ല്് പ റ 
യ ്ന്്്. എ ല്്ാ ദി വ െ വം് ഉ ച്് ക ഴി ഞ്്് മ ്ന്്ി ന്
മ ്മ്്ാ യി എ ല്്ാ ജി ല്്ാ െ േ സഹ ല്്പ ്സഡ െക് ്ക 

ളം് െം സ്്ാ ന സഹ ല്്പ ്സഡ െക് ്ക ള്്ക്്് ലദ 
നം ദി ന റി മപ് ്ര്്ട്്് ഇ സേ യി ല്്
(helpdesk@keralatourism.org) സച യ്് ണം. ഈ  രം 
ര ത്്് ണ്്ാ ക ്ന്് എ ല്്ാ കാ രയ് ങ്് ളം് സ ്ക്്്േ ോ 
യം് അ െീ വ ഗേ് ദ്് മോ ടം് ക ്സട സഹ ല്്പ ്സഡ 
െക് ്ക ള്് നി രീ ക്്ി ക്് ണം. 

ട ്റി െം വയ് വ ൊ യ െം ഘ ട ന ക ള്് ര ്പീ ക രി 
ച്് െ ന്് ദ്് ഗപ് വ ര്്ത്് ക ര ്സട െ േി െി ക ള ്ോ യി
നി ര ന്് ര െ മ്് ര്്ക്്ം പ ്േ ര്്ത്്് ക യം് മവ ണം.
െം സ്്ാ ന െ േ സഹ ല്്പ ്സഡ െക് ്ന മ്് റ ്ക ളാ 
യ 9995454696, 9447363538 എ ന്്ി വ യി ല്് ജി 
ല്്ാ െ േ സഹ ല്്പ ്സഡ െക് ്ക ള്് ബ ന്് സപ് ്മട ണ്് 
ൊ ണ.് െം സ്്ാ ന- ജി ല്്ാ െ േ ങ്് ളി ല്് സഹ ല്്പ്
സഡ െക് ്ക ള്് ആ രം ഭി ക്്ാ ന ്ള്് ഗപ് ഖയ്ാ പ നം
ട ്റി െം വ ക ്പ്്് സൊ വ്്ാ ഴച് യാ ണ ്ന ട ത്്ി യ ത.്
ട ്റി െം ഇ ന്്ഫ ര്്മേ ഷ ന്് ഓ ഫി െ ര്്ോ രാ യ െ 
ജീ വ ് സക. ആ ര്്-9995454696, ര മേ ഷ ് ടി. പി-
9447363538 എ ന്്ി വ ര്് വ ഴി ട ്റി െം ഡ യ റ കറ്്് 
മറ റ്്ി സേ ഗപ് ധാ ന സഹ ല്്പ ്സഡ െക്ി ല്് ബ ന്് 
സപ് ്ടാ വ ്ന്് ൊ ണ.്

ക്്ാസെട്ക്്്ന്്െർക്്ാർ
ജീവനക്്ാർസക്്തിരേനടപടി
െി ര ്വ ന ന്് പ ്രം: െ ര ക്്ാ ര ജീ 
വ ന ക്്ാ ര, െ ര ക്്ാ ര/ എ യഡ് 
ഡ ് - െ് ക ്ള/ മോ സള ജ ്ക ളി 
സേ അ ധയ്ാ പ ക ര എ ന്്ി വ ര
െവ് കാ രയ് പി. എ െ.് െി പ രി േീ 
േ ന മക ഗദ്്് ങ്് ള/ ടയ് ്മട് ്റി യ ല
സ്്ാ പ ന ങ്് ള ന ട ത്്് ന്് െി 
നം് ക്്ാ സ ്ക ള എ ട ്ക്്് ന്് െി 
ന ്സേ െി മര അ ച്് ട ക്് ന ട പ ടി

െവ്ീ ക രി ക്്് സേ ന്്് ഉ മദ്യാ ര സ്്
ഭ ര ണ പ രി ഷ് കാ ര വ ക ്പ്്് െ ര 
ക്്് േ ര ഇ റ ക്്ി. ഇ ത്് രം ഗപ് വ ്
ത്്ി ക ളി ല ഏ ര സപ് ്ട ്ന്് വ ര 
സക് ്െി മര വ ക ്പ്് ധയ് ക്് ന ോ 
ര/ നി യ േ നാ ധി കാ രി ക ള ക ര േ 
ന േി ക്് ണ ന ട പ ടി െവ്ീ ക രി 
ക്് ണ സേ ന്്്ം െ ര ക്്് േ ര പ റ 
യ ്ന്്്.

പരീക്്ാഫീസ:്തീയതിനീട്്ി
2020 മേ യ ്ര ണ്്ി ന ്ആ രം ഭി ക്്് ന്് ര ണ്്ാം സെ 
േ സ്്്് ര്് െി. ബി. െി. എ െ/് ക രി യ ര്് റി മേ റ്് ഡ ്െി. 
ബി. െി. എ െ.് എ െ ്ബി. എ, ബി. എ െ.് െി, ബി. 
മകാം ഡി ഗര്ി (സറ ഗ ്േ ര്് 2019 അ ഡേ്ി ഷ ന്്, ഇം 
ഗര് ്വസ്േ ന്്്് 2018 അ ഡേ്ി ഷ ന്്, 2014, 2015,
2016 & 2017 അ ഡേ്ി ഷ ന്് െ പ്്ി സേ ന്്് റി) പ രീ 
ക്് ക ള്്ക്്് പി ഴ ക ്ടാ സെ 2020 ോ ര്്ച്്് 30 വ സര 
യം് 150 ര ്പ പി ഴ മയാ സട ഏ ഗപ്ി ല്് ര ണ്്് വ സര 
യം് 400 ര ്പ പി ഴ മയാ സട ഏ ഗപ്ി ല്് നാ ല ്വ സര 
യം് ഓ ണ്്ലേ നാ യി അ മപ ക്്ി ക്്ാം.

പരീക്്ാഫലം
2019 ഒ മട്ാ് ബ റി ല്് ന ട ത്്ി യ മ ്ന്്ാം സെ േ സ്്്് 

ര്് ബി. എ. എ െ.് എ ല്്. പി (ഓ ള്്ഡ ്െക്ീം)  മേ ഴെ്ി 
ചാ ന്്െ ്ഡി ഗര്ി പ രീ ക്്ാ ഫ േം ഗപ് െി ദ്്ീ ക രി ച്്്.
പ ്ന ര്്മ ്േയ് നി ര ണ യ ത്്ി നം് സ ്ക്്്േ പ രി മോ 
ധ ന യക്്്്ം ോ ര്്ച്്് 31 വ സര അ മപ ക്്ി ക്്ാം.

2019 ജ ന ്വ രി യി ല്് ന ട ത്്ി യ മ ്ന്്ാം സെ 
േ സ്്്് ര്് എം. എ. എ െ.് എ ല്്. പി (െി. ബി. െി. എ െ.് 
എ െ ്െഗ്ട്ീം)  പ രീ ക്്ാ ഫ േം ഗപ് െി ദ്്ീ ക രി ച്്്.
സ ്ക്്്േ പ രി മോ ധ ന യക്്്് ോ ര്്ച്്് 28 വ സര അ 
മപ ക്്ി ക്്ാം.

കോളെജ്മാറ്്ത്്ിന്അകപക്്ിക്്ാം
െ ര്്വ ക ോ ോ േ യ ്സട കീ ഴി ല ്ള ള മകാ സള ജ ്

ക ളി ല്് അ ഞ്്ാം സെ േ സ്്്് ര്് ബി ര ്ദ വി ദയ്ാ ര്്ത്്ി 
ക ള്്ക്്് (െി. ബി. െി. എ െ.് എ െ)് 2020  21 അ 
ദ്്്യ യ ന വ ര്്ഷ ത്്ി ല്് മകാ സള ജ ്ോ റ്് ത്്ി നാ യി
അ മപ ക്്ി ക്്ാ വ ്ന്് ൊ ണ.്  വി ദയ്ാ ര്്ത്്ി ക ള്്
നാ ോം സെ േ സ്്്് ര്് പ രീ ക്് യക്്്് ര ജി സ്്്് ര്് സച 
യെ്ി രി ക്് ണം.  മകാ സള ജ ്ോ റ്്ം ര വ ണ്്സേ ന്്്്/ എ 
യഡ് ഡ ്മകാ സള ജ ്ക ള്് െ മ്്ി ലം്, െവ്ാ ഗേ് യ മകാ 
സള ജ ്ക ള്് െ മ്്ി ലം് അ ന ്വ ദി ക്്് ന്് ൊ ണ.്

ര ്രി പ്്ി ച്് അ മപ ക്് മയാ സടാ പ്്ം പ്് െട് ്അ 
സല് ്ങ്്ി ല്് െ ത്്് േയ് പ രീ ക്് ക ള ്സട ോ ര ക ്േി സ്്്്്
െ ഹി െം പ ഠി ക്്് ന്് മകാ സള ജി സേ ഗപ്ി ന്്െി പ്് 
േി സന്്് ശ ്പാ ര്്േ മയാ സട 1050/ ര ്പ ഫീ െ ട ച്്്
മച രാ ന്് ഉ മദ് ്േി ക്്് ന്് മകാ സള ജി ല്് 2020 ഏ 
ഗപ്ി ല്് 25ന ് മ ്ന്്പാ യി െ േ ര്്പ്്ി മക് ്ണ്് ൊ ണ.്
സെ ര സ്ഞ ്ട ്സപ് ്ട ്ക യാ സണ ങ്്ി ല്് 1575/ ര ്പ
ക ്ടി അ ട യമ്ക് ്ണ്് ൊ ണ.് അ മപ ക്് െ ര്്വ ക 
ോ ോ േ ര ജി െഗ്ട്ാ ര്്ക്്് െ പാ േി ല്് േ ഭി മക് ്ണ്്
അ വ ൊ ന െീ യ െി 2020 ഏ ഗപ്ി ല്് 30. വി േ ദ വി 
വ ര ങ്് ള്് സവ ബല്െ റ്്ി ല്്. നി ശ്്ി െ െീ യ െി ക്്്
മേ ഷം േ ഭി ക്്് ന്് അ മപ ക്് ക ള്് നി ര െി ക്്് 
ന്് ൊ ണ.്

കര്പാജകറ്്്്അസിസ്്്്ന്്്്:തീയതിനീട്്ി
മക ര ള െ ര്്വ ക ോ ോ േ യ ്സട  ഇ ന്്് ര്് യ ്ണി 

മവ ഴെ്ി റ്്ി സെ ന്്് ര്് മഫാ ര്് അ ള്്ട്് ര്്മന റ്്ീ വ ്ഇ 
ക്് മണാ േി കെ്ി ല്് ക രാ റ ടി സ്്ാ ന ത്്ി ല്് അ 
മൊ െി മയ റ്്് റി െ ര്്ച്്് മഗ്പാ ഗര്ാ േി മേ ക്്്ം മഷാ 
ര്്ട്്് മടം  റി െ ര്്ച്്് മഗ്പാ ജ ട്്ി മേ ക്്്ം 2020 ോ ര്്ച്്്
25 ലവ കി ട്്് 5.00 േ ണി വ സര അ മപ ക്്ി ക്്ാം.
വി േ ദ വി വ ര ങ്് ള്് സവ ബല്െ റ്്ി ല്്. 

പരീക്്മാറ്്ി
ോ ര ച്്് 20ന ് ആ രം ഭി ക്്ാ നി ര ്ന്് ഒ ന്്ാം സെ 

േ സ്്്് ര ബി ര ്ദാ ന ന്് ര ബി ര ്ദ െ പ്്ി സേ ന്്് റി പ രീ 
ക്് ക ള ോ റ്്ി വ ച്്്. പ ്ത ്ക്്ി യ െീ യ െി പി ന്്ീ ട.്

പരീക്്ാഫലം
2019 ജ ്ലേ യി ല െ് ക ്ള ഓ ഫ ്ട ്റി െം

സ്്്് ഡീ െി ല ന ട ന്് ര ണ്്ാം സെ േ സ്്്് ര എം. ടി. ടി. 
എം. (െി. എ െ.് എ െ.്, റ ഗ ്േ ര, റീ അ പ്്ി യ റ ന 
െ)് പ രീ ക്് യ ്സട ഫ േം ഗപ് െി ദ്്ീ ക രി ച്്്.

പരീക്്ാതീയതി
മ ്ന്്ാം സെ േ സ്്്് ര ഐ. എം. െി. എ. (2018 അ 

ഡേ്ി ഷ ന റ ഗ ്േ ര/2017 അ ഡേ്ി ഷ ന െ പ്്ി സേ 
ന്്് റി), ഡി. ഡി. എം. െി. എ. (2014-2016 അ ഡേ്ി 
ഷ ന െ പ്്ി സേ ന്്് റി) പ രീ ക്് ക ള ഏ ഗപ്ി ല ഏ ഴി 
ന ്ആ രം ഭി ക്്്ം.

ഒ ന്്ാം സെ േ സ്്്് ര ഐ. എം. െി. എ. (2019 അ 
ഡേ്ി ഷ ന റ ഗ ്േ ര/2017, 2018 അ ഡേ്ി ഷ ന െ 
പ്്ി സേ ന്്് റി)/ ഒ ന്്ാം സെ േ സ്്്് ര ഡി. ഡി. എം. െി. 
എ. (2014 - 2016 അ ഡേ്ി ഷ ന െ പ്്ി സേ ന്്് റി) പ 
രീ ക്് ക ള ഏ ഗപ്ി ല എ ട്്ി ന ്ആ രം ഭി ക്്്ം. പി ഴ 
യി ല്്ാ സെ ോ ര ച്്് 20 വ സര യം് 525 ര ്പ പി ഴ മോ 
സട 21 വ സര യം് 1050 ര ്പ സ ്പ്് ര ലഫ മോ സട
22 വ സര യം് അ മപ ക്്ി ക്്ാം. വി േ ദ ോ യ ലടം 
മട ബി ള െ ര വ ക ോ ോ േ സവ ബ് ലെ റ്്ി ല.

അ ഫി േി മയ റ്് ഡ ്മോ സള ജ ്ക ളി സേ നാ ോം
സെ േ സ്്്് ര പ ഞ്് വ ത്് ര ഇ ന്്് മഗ്ര റ്് ഡ ്ഡ ബി ള
ഡി ഗര്ി ബി. എ. എ ല. എ ല. ബി. (ഓ മണ ഴ് െ ് -
2017 അ ഡേ്ി ഷ ന റ ഗ ്േ ര/2016 അ ഡേ്ി ഷ ന
െ പ്്ി സേ ന്്് റി), ബി. എ. എ ല. എ ല. ബി. പ ഞ്് വ 
ത്് ര ഇ ന്്് മഗ്ര റ്് ഡ ്ഡി ഗര്ി (2015 അ ഡേ്ി ഷ ന
െ പ്്ി സേ ന്്് റി), ബി. എ. എ ല. എ ല. ബി. പ ഞ്് വ 
ത്് ര ഇ ന്്് മഗ്ര റ്് ഡ ്(2012-2014 അ ഡേ്ി ഷ ന െ 
പ്്ി സേ ന്്് റി), ബി. എ. (ഗക്ി േി മോ ള ജി) എ ല. എ 

ല. ബി. (ഓ മണ ഴ് െ)് പ ഞ്് വ ത്് ര ഇ ന്്് മഗ്ര റ്് ഡ്
(2011 അ ഡേ്ി ഷ ന െ പ്്ി സേ ന്്് റി), ബി. ബി. എ.
എ ല. എ ല. ബി. (ഓ മണ ഴ് െ ്- 2017 അ ഡേ്ി ഷ 
ന റ ഗ ്േ ര/2016, 2015 അ ഡേ്ി ഷ ന െ പ്്ി സേ ന്്് 
റി), പ ഞ്് വ ത്് ര ഇ ന്്് മഗ്ര റ്് ഡ ്ഡ ബി ള ഡി ഗര്ി
ബി. ബി. എ. എ ല. എ ല. ബി. (ഓ മണ ഴ് െ ് -
2015ന ് മ ്മ്്് ള്് അ ഡേ്ി ഷ ന െ പ്്ി സേ ന്്് റി), പ 
ഞ്് വ ത്് ര ഇ ന്്് മഗ്ര റ്് ഡ ് ഡ ബി ള ഡി ഗര്ി ബി. 
മോം. എ ല. എ ല. ബി. (ഓ മണ ഴ് െ ്- 2017 അ 
ഡേ്ി ഷ ന റ ഗ ്േ ര/2016, 2015 അ ഡേ്ി ഷ ന െ 
പ്്ി സേ ന്്് റി), പ ഞ്് വ ത്് ര ഇ ന്്് മഗ്ര റ്് ഡ ്ഡ ബി ള
ബി. മോം. എ ല. എ ല. ബി. (ഓ മണ ഴ് െ ്- 2015ന ് 
മ ്മ്്് ള്് അ ഡേ്ി ഷ ന െ പ്്ി സേ ന്്് റി) പ രീ ക്് ക 
ള ഏ ഗപ്ി ല ഒ ന്്് മ ്െ ല ആ രം ഭി ക്്്ം. പി ഴ യി 
ല്്ാ സെ ോ ര ച്്് 21 വ സര യം് 525 ര ്പ പി ഴ മോ സട
23 വ സര യം് 1050 ര ്പ സ ്പ്് ര ലഫ മോ സട 25
വ സര യം് അ മപ ക്്ി ക്്ാം. റ ഗ ്േ ര വി ദയ്ാ ര ഥി ക 
ള 210 ര ്പ യം് വീ ണ്്് സേ ഴ ്ത ്ന്് വ ര മപ പ്് സൊ 
ന്്ി ന ്35 ര ്പ വീ െ വം് (പ ര ോ വ ധി 210 ര ്പ)
െി. വി. കയ്ാ മ്്് ഫീ ൊ യി പ രീ ക്് ഫീ െി ന ്പ ്റ 
സേ അ ട യക്്് ണം. വി േ ദ ോ യ ലടം മട ബി ള െ 
ര വ ക ോ ോ േ സവ ബ് ലെ റ്്ി ല.

േ ഹാ ത്്ാ രാ ന്്ി െ ര വ ക ോ ോ േ െ് ക ്ള
ഓ ഫ ്ഇ ന്്്യ ന േീ ര ല മോ ട്്ി സേ ആ റാം സെ േ 
സ്്്് ര ഗെ്ി വ ത്് ര എ ല. എ ല. ബി. (4 പി. എം.-9
പി. എം. - റ ഗ ്േ ര/ െ പ്്ി സേ ന്്് റി) പ രീ ക്് ക ള ോ 
ര ച്്് 27 മ ്െ ല ന ട ക്്്ം. പി ഴ യി ല്്ാ സെ ോ ര ച്്് 20
വ സര യം് 525 ര ്പ പി ഴ മോ സട 21 വ സര യം്
1050 ര ്പ സ ്പ്് ര ലഫ മോ സട 23 വ സര യം് അ 
മപ ക്്ി ക്്ാം. റ ഗ ്േ ര വി ദയ്ാ ര ഥി ക ള 210 ര ്പ 
യം് വീ ണ്്് സേ ഴ ്ത ്ന്് വ ര മപ പ്് സൊ ന്്ി ന ് 35
ര ്പ വീ െ വം് (സെ േ സ്്്് റി ന ്പ ര ോ വ ധി 210 ര ്
പ) െി. വി. കയ്ാ മ്്് ഫീ ൊ യി പ രീ ക്് ഫീ െി ന്
പ ്റ സേ അ ട യക്്് ണം. വി േ ദ ോ യ ലടം മട ബി 
ള െ ര വ ക ോ ോ േ സവ ബ് ലെ റ്്ി ല.

രപ്ാകറ്്്ിക്്ൽ
2020 സഫ ഗര് ്വ രി യി ല ന ട ന്് അ ഞ്്ാം സെ 

േ സ്്്് ര ബി. എ. ആ നി മേ ഷ ന ആ ന ഡ ്ഗര്ാ ഫി ക്
ഡി ലെ ന, േ ള ട്്ി േീ ഡി യ, വി ഷവ് ല ആ ര ട് െ,്
ആ നി മേ ഷ ന ആ ന ഡ ്വി ഷവ് ല ഇ ഫ ട്്് െ,് വി 
ഷവ് ല ക മ്്്യ ്ണി മക് ്ഷ ന, ഓ ഡി മോ ഗര് ഫി ആ 
ന ഡ ്ഡി ജി റ്് ല എ ഡി റ്്ി ങ ്(െി. ബി. െി. എ െ.്,
2017 അ ഡേ്ി ഷ ന റീ അ പ്്ി യ റ ന െ)് യ.് ജി. പ 
രീ ക്് ക ള ്സട ഗപ്ാ കറ്്്ി ക്് ല ോ ര ച്്് 26ന ് ആ രം 
ഭി ക്്്ം. വി േ ദ ോ യ ലടം മട ബി ള െ ര വ ക ോ 
ോ േ സവ ബ് ലെ റ്്ി ല.

2020 ോ ര ച്്ി ല ന ട ന്് ആ റാം സെ േ സ്്്് ര ബി. 
എ. േയ് ്െി ക ്വീ ണ, വ യ േി ന (െി. ബി. െി. എ 
െ.് - 2017 അ ഡേ്ി ഷ ന റ ഗ ്േ ര/ െി. ബി. െി. എ 
െ.് എ െ.് - 2013-2016 അ ഡേ്ി ഷ ന റീ അ പ്്ി യ 
റ ന െ)് പ രീ ക്് ക ള ്സട ഗപ്ാ കറ്്്ി ക്് ല ോ ര ച്്് 23

മ ്െ ല 26 വ സര ത ്പ്്് ണി ത്്് റ ആ ര. എ ല. വി.
മോ സള ജി ല ന ട ക്്്ം. വി േ ദ ോ യ ലടം മട ബി 
ള െ ര വ ക ോ ോ േ സവ ബ് ലെ റ്്ി ല.

പരീക്്ാഅകപക്്
കാ േി ക്് റ്്് െ ര്്വ ക ോ ോ േ വി ദ ്ര വി ദയ്ാ ഭയ്ാ 

െം/ ലഗ്പ വ റ്്് ര ജി െ് മഗ്ട ഷ ന്് (2019 ഗപ് മവ േ 
നം) ര ണ്്ാം സെ േ സ്്്് ര്് ബി. എ/ ബി. എ െ.് െി/ 
ബി. മോം/ ബി. ബി. എ/ ബി. എ േ ള്്ട്്ി േീ ഡി യ/ ബി. 
എ അ ഫ് െ ല്്- ഉ ല്്- ഉ േ േ (െി. ബി. െി. എ െ.് എ 
െ)് റ ഗ ്േ ര്് പ രീ ക്് ക്്് പി ഴ ക ്ടാ സെ ോ ര്്ച്്് 31
വ സര യം് 170 ര ്പ പി ഴ മോ സട ഏ ഗപ്ി ല്് ര ണ്്്
വ സര യം് ഫീ െ ട ച്്് ഏ ഗപ്ി ല്് നാ ല ്വ സര ര ജി സ്്്് 
ര്് സച യ്്ാം. അ മപ ക്് യ ്സട ഗപ്ി ന്്്ൗ ട്്്, ച ോ ന്്
െ ഹി െം മോ യി ന്്്് ക ണ്്മഗ്ടാ ള ര്് ഓ ഫ ് എ ക് 
ൊ േി മന ഷ ന്്െ-്8, എ ക് ൊ േി മന ഷ ന്്- ഡി സ്്്് 
ന്്െ ്എ ഡയ് ്മക് ്ഷ ന്്, യ ്ണി മവ ഴ് െി റ്്ി ഓ ഫ്
കാ േി ക്് റ്്്, 673 635 എ ന്് വി ോ െ ത്്ി ല്് ഏ 
ഗപ്ി ല്് ഏ ഴി ന കം േ ഭി ക്് ണം. 

കാ േി ക്് റ്്് െ ര്്വ ക ോ ോ േ വി ദ ്ര വി ദയ്ാ 
ഭയ്ാ െം/ ലഗ്പ വ റ്്് ര ജി െ് മഗ്ട ഷ ന്് ര ണ്്ാം സെ േ 
സ്്്് ര്് ബി. എ/ ബി. എ െ.് െി/ ബി. മോം/ ബി. ബി. 
എ/ ബി. എം. എം. െി/ ബി. എ അ ഫ് െ ല്്- ഉ ല്്- ഉ 
േ േ (െി. യ.് െി. ബി. െി. എ െ.് എ െ)് െ പ്്ി സേ ന്്് 
റി/ ഇം ഗര് ്വ് സേ ന്്്് പ രീ ക്് ക്്് പി ഴ ക ്ടാ സെ ോ 
ര്്ച്്് 31 വ സര യം് 170 ര ്പ പി ഴ മോ സട ഏ ഗപ്ി ല്്
ര ണ്്് വ സര യം് ഫീ െ ട ച്്് ഏ ഗപ്ി ല്് നാ ല ്വ സര ര 
ജി സ്്്് ര്് സച യ്്ാം. അ മപ ക്് യ ്സട ഗപ്ി ന്്്ൗ ട്്്, ച ോ 
ന്് െ ഹി െം മോ യി ന്്്്ക ണ്്മഗ്ടാ ള ര്് ഓ ഫ ്എ ക് 
ൊ േി മന ഷ ന്്െ-്8, എ ക് ൊ േി മന ഷ ന്്- ഡി സ്്്് 
ന്്െ ്എ ഡയ് ്മക് ്ഷ ന്്, യ ്ണി മവ ഴ് െി റ്്ി ഓ ഫ്
കാ േി ക്് റ്്്, 673 635 എ ന്് വി ോ െ ത്്ി ല്് ഏ 
ഗപ്ി ല്് ഏ ഴി ന കം േ ഭി ക്് ണം.  

പരീക്്ാഫലം
കാ േി ക്് റ്്് െ ര്്വ ക ോ ോ േ അ ഞ്്ാം സെ േ 

സ്്്് ര്് എ ല്്. എ ല്്. ബി (യ ്ണി റ്് റി), ഒ മ്് ൊം സെ 
േ സ്്്് ര്് ബി. ബി. എ- എ ല്്. എ ല്്. ബി (ഓ മണ ഴ് െ)്
മെ ( ഡി െം ബ ര്് 2019) പ രീ ക്്ാ ഫ േം സവ ബ് 
ലെ റ്്ി ല്്.  

കാ േി ക്് റ്്് െ ര്്വ ക ോ ോ േ 2019 ഏ ഗപ്ി േി 
ല്് ന ട ത്്ി യ ര ണ്്ാം സെ േ സ്്്് ര്് എം. െി. സജ,
എം. എ മജ ണ േി െം ആ ന ഡ ്ോ െ ്ക മ്്്യ ്ണി 
മക് ്ഷ ന്് (െി. യ.് െി. എ െ.് എ െ)് പ രീ ക്്ാ ഫ 
േം സവ ബ് ലെ റ്്ി ല്്. പ ്ന ര്്മ ്േയ് നി ര്്ണ യ ത്്ി 
ന ്ോ ര്്ച്്് 26 വ സര അ മപ ക്്ി ക്്ാം. 
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ബം ഗാ ർ ബം ഗ്്ാ മദ ശി ന്്് ബാ റ്്ി ങ് 
പ രി ശീ ല ക ൊ മയ ക്്്ം 
ധാക്്∙മ്ൻഇന്്്യൻതാരവം്ഇന്്്യൻസീനിയർെീമിഗ്്്ബാ
റ്്ിങ്പരിശീലകന്മായിര്ന്്സഞജ്യ്ബംഗാറിഗനബംഗ്്ാജദ
ശ്സീനിയർെീമിഗ്്്ബാറ്്ിങ്പരിശീലകസ്്ാനജത്്ക്്്പരിഗ
ണിക്്്ന്്്.ഗെസ്്്്്ജോർമാറ്്ിൽെീമിഗ്്്ബാറ്്ിങ്പരിശീലക
സ്്ാനജത്്ക്്ാണ്ബംഗ്്ാജദശ്തക്ിക്്റ്്്ജോർഡ്(ബിസിബി)
ബംഗാറിഗനപരിഗണിക്്്ന്്ത.്ജ്ണിൽഓസജ്ത്െലിയയക്്്ഗ
തിഗരനെക്്്ന്്രണ്്്ഗെസ്്്്്കളെങ്്ിയപരമ്്രയക്്്്മ്ജന്്
െിയായിബംഗാറിഗനെീമിഗോപ്്ഗമത്്ിക്്ാനാണ്ബിസിബിയ്
ഗെതശ്മം.ഇത്യാഥാർഥയ്മായാൽ2020ജ്ൺമ്തൽ2021ഗര
തബ്്വരിവഗരബംഗാറിഗനബംഗ്്ജദശ്െീമിഗോപ്്ംകാണാം.നി
ലവിൽലിമിറ്്ഡ്ഓവർമത്്രങ്്ളിൽെീമിഗ്്്ബാറ്്ിങ്പരിശീ
ലകനായദക്്ിണാതര്ിക്്ക്്ാരൻനീൽമക്്ൻസിഗയഗെസ്്്്്െീ
മിഗ്്്ച്മതലക്െിഏൽപ്്ിക്്ാൻബംഗ്്ജദശ്തക്ിക്്റ്്്ജോർ
ഡ്സന്്ദ്്മാണ.്പജക്,്ക്ട്തൽച്മതലഏഗറ്്ട്ക്്ാൻമക്്
ൻസിഡവമ്ഖയ്ംഅറിയിച്്തായാണ്സ്െന.ഈസാഹെരയ്
ത്്ിലാണ്ബംഗാറിഗനപകരംപരിഗണിക്്്ന്്ത.്
ഗെസ്്്്്െീമിഗ്്്ബാറ്്ിങ്പരിശീലകനാക്ന്്കാരയ്ംബംഗാറ്

മായിസംസാരിഗച്്ന്്്ബംഗ്്ാജദശ്തക്ിക്്റ്്്ജോർഡ്തലവൻ
നിസാമ്ദ്്ീൻൌധരിവയ്ക്്മാക്്ി.പജക്,്ഇത്വഗരഅന്്ിമ
തീര്മാനമായിട്്ിഗല്്ന്്്ംഅജദ്്ഹംവയ്ക്്മാക്്ി.ബംഗാറിന്
പ്റഗമമറ്്്െിലഗരയം്ഈസ്്ാനജത്്ക്്്പരിഗണിക്്്ന്്്
ഗണ്്ന്്്ംഅജദ്്ഹംഅറിയിച്്്.
നിലവിൽലിമിറ്്ഡ്ഓവർജോർമാറ്്്കളിൽെീമിഗ്്്ബാറ്്ിങ്

പരിശീലകനായനീൽമക്്ൻസിയാണ്ഗെസ്്്്്െീമിഗ്്്കാരയ്വം്
ജോക്്്ന്്ത.്ഗെസ്്്്്െീമിന്പ്തിഗോര്ബാറ്്ിങ്പരിശീലക
ഗനലഭിക്്്ന്്ത്വഗരഅജദ്്ഹംആദൗതയ്ംത്െര്ഗമന്്ാണ്
തപ്തീക്്’-ൌധരിപറഞ്്്.
2014മ്തൽ2019വഗരയാണ്സഞജ്യ്ബംഗാർഇന്്്യയ്ഗെ

ബാറ്്ിങ്പരിശീലകനായിജോലിഗെയത്ത.്2016ൽസിംബാബ്
ഗവയിലം്2017ൽഗവസ്്്്ിൻഡീസിലം്പരയ്െനംനെത്്ിയഇ
ന്്്യൻെീമിഗ്്്ഇെക്്ാലപരിശീലകനായം്തപ്വർത്്ിച്്്.കഴി
ഞ്്വർഷഗത്്ഏകദിനജോകകപ്്ിന്ജശഷംമ്ഖയ്പരിശീല
കൻരവിശാസത്ത്ിയ്ഗെകരാർപ്ത്ക്്ിനൽകിഗയങ്്ിലം്ബം
ഗാറിഗനബാറ്്ിങ്പരിശീലകസ്്ാനത്്്നിന്്്നീക്്്കയായി
ര്ന്്്.വിതക്ംറാജ്ത്റാണ്ബംഗാറിന്പകരംനിലവിൽഇ
ന്്്യൻബാറ്്ിങ്പരിശീലകൻ.

യ്ചവതാരംമറ്്്യ്ഡിക്്്ം
ചോരോണ
ട്റിൻ: മഗറ്്ര്യ്ഗവ്്്സ്താരത്്ിന്ക്െി ഗൊജോണ
സ്്ിരീകരിച്്്.സ്പ്്ർതാരംതക്ിസ്്്്്യാജോഗോണാൾജോഉൾ
ഗപ്്ഗെകളിക്്്ന്്ഇറ്്ാലിയൻക്്ബ്യ്ഗവ്്്സിഗ്്്തര്ഞ്്്മി
ഡ്രീൽഡർഗല്്യസ്്മറ്്്യ്ഡിക്്ാണ്ജൊവിഡ്19സ്്ിരീക
രിച്്ത.്ആദയ്മായിജൊവിഡ്സ്്ിരീകരിച്്ഡാനിജയലറ്ഗാ
നിയ്ഗവ്്്സിഗ്്്ആദയ്ഇലവനിൽപതിവ്കാരനല്്ായിര്
ഗന്്ങ്്ിലം്മറ്്്യ്ഡിഅവര്ഗെആദയ്ഇലവനിഗലസ്്ിരാംഗ
മാണ.്റ്ഗാനിക്്്ജൊവിഡ്സ്്ിരീകരിച്്തിന്പിന്്ാഗലമാ
ർച്്്11മ്തൽമറ്്്യ്ഡിഐസജലഷനിലാഗണന്്്ക്്ബ്അറിയി
ച്്്.ഗൊജോണഡവറസ്ബാധയ്ഗെപശ്്ാത്്ലത്്ിൽഇറ്്
ലിയിൽസീരിഎഉൾഗപ്്ഗെയ്ള്്ഫ്ടജ്ോൾലീഗ്കഗളല്്ാം
നിർത്്ലാക്്ിയിരിക്്്കയാണ.്
2018ൽറഷയ്യിൽനെന്്ജോകകപ്്ിൽകിരീെംച്െിയതര്ാ

ൻസ്െീമിൽഅംഗമായിര്ന്്്മറ്്്യ്ഡി.ഡാനിയൽറ്ഗാനിക്്്
ജൊവിഡ്സ്്ിരീകരിച്്തിന്പിന്്ാഗലതക്ിസ്്്്്യാജോഗോണാ
ൾജോഉൾഗപ്്ഗെയ്ള്്താരങ്്ഗളഗയല്്ാംയ്ഗവ്്്സ്കവ്ാറ
്്്ീനിജലക്്്മാറ്്ിയിര്ന്്്.യ്ഗവ്്്സിഗ്്്അർജ്്്ീനതാ
രംപൗജോഡിബാലയക്്്്ംജൊവിഡ്സ്്ിരീകരിച്്തായിഇ
െയക്്്്റിജപ്്ർട്്്കൾവന്്ിര്ഗന്്ങ്്ിലം്താരംഇത്നിജഷ
ധിച്്ിര്ന്്്.സീരിഎയിഗലസാംപജോറിയ,രിഗോഗറ്്്ീന
ക്്ബ്്്കളം്താരങ്്ൾക്്്ഡവറസ്ബാധസ്്ിരീകരിച്്ിര്ന്്്.
അജതസമയം,ജൊവിഡ്സ്്ിരീകരിച്്തിന്ജശഷംഐസ

ജലഷനിലായിര്ന്്യ്ഗവതാരംഡാനിയൽറ്ഗാനിസ്ഖം
തപ്ാപിക്്്ന്്തായാണ്റിജപ്്ർട്്്.‘ഗ്ര്തരതപ്ശന്ങ്്ഗോന്്്ം
എനിക്്്ഉണ്്ായിര്ന്്ില്്.ഞാൻഭാഗയ്വാനാണ’്–റ്ഗാനിപ
റഞ്്്.എന്്ാൽകവ്ാറ്്്ീൻകാലയളവിഗലകനത്്ഏകാന്്
തതഗന്്വല്്ാഗതഅലട്്ിഗയന്്്ംഇര്പത്്ഞ്്്കാരനായറ്
ഗാനിപറഞ്്്.‘തപ്ിയഗപ്്ട്്വഗരകാണാൻകാത്്ിരിക്്്കയാ
ണ്താഗനന്്്റ്ഗാനിക്ട്്ിജച്്ർത്്്.

മാഞ്്സ്്്്ർ:മാഞ്്സ്്്്ർയ്ഡണറ്്ഡ്കയ്ാമ്്ിൽതൽക്്ാലംആശ
ങ്്ഒഴിഞ്്്.കഴിഞ്്ദിവസംമാഞ്്സ്്്്ർയ്ഡണറ്്ഡിഗലമ്ഴ്
വൻതാരങ്്ഗളയം്ഒരീഷയ്ൽസിഗനയം്ഗൊജോണഗെസ്്്്ിന്
വിജധയമാക്്ിയിര്ന്്്.രലങ്്ൾഎല്്ാംഗനഗറ്്ീവ്ആയത്യ്
ഡണറ്്ഡിൽകയ്ാമ്്ിന്ആശവ്ാസംനൽകി.
ഇന്്ഗലവഗരമാഞ്്സ്്്്ർയ്ഡണറ്്ഡ്താരങ്്ൾഒന്്ിച്്്പരി

ശീലനങ്്ൾനെത്്്ന്്്ണ്്ായിര്ന്്്.
തപ്ജത്യകനിർജദശങ്്ൾപിന്്്െർന്്യ്ഡണറ്്ഡ്ഇന്്ഗല

ജോഗെപരിശീലനങ്്ൾനിർത്്ിഗവക്്ാൻതീര്മാനിച്്്.
ഇജപ്്ൾഗൊജോണഗനഗറ്്ീവ്ആഗണങ്്ിലം്താരങ്്ൾഒ

ഗക്് ഗസൽഫ് കവ്ാറ്്്ീനിൽത്െരം്.താരങ്്ൾഅവരവരഗ്െ
വസതികളിജലക്്്മെങ്്ി.

മാഞ്്സ്്്്ർസ്രക്്ിതം

മം്ഡബ:ബിസിസിഐയ്ഗെതപ്സ്്്്ീജ്ൊംപയ്
ൻഷിപ്്ായഇന്്്യൻ തപ്ീമിയർലീഗ്ജ്ഡലയി
ലം്ഗസപറ്്്ംബറില്മായിനെത്്ാൻബിസിസി
ഐആജോെിക്്്ന്്്. ഗൊജോണഡവറസ്
വയ്ാപനഗത്്ത്െർന്്്നിലവിൽഇന്്്യൻതപ്ീമി
യർലീഗ്ഏതപ്ിൽ15ജലക്്്മാറ്്ിയിരിക്്്കയാ
ണ്ബിസിസിഐ.മാർച്്്29നായിര്ന്്്ആദയ്ം
ഐപിഎൽനിശ്്യിച്്ിര്ന്്ത.്ഇതാണ്പിന്്ീ
ട്രണ്്ാഴെ്നീട്്ിയത.്എന്്ാൽനിലവിഗലസാ
ഹെരയ്ത്്ിൽഐപിഎൽമ്ഴ്വൻനെത്്ാൻ
സാധിക്്്ഗമന്്് ജോന്്്ന്്ിഗല്്ന്്് ബിസി
സിഐഅധയ്ക്്ൻസൗരവ്ഗാംഗ്ലിതഗന്്
വയ്ക്്മാക്്ിയിര്ന്്്.അതിനാൽമഗറ്്ര്വഴി
ജോക്്്കയാണ്ബിസിസിഐ.
ഐപിഎൽജ്ണിനം്ഗസപത്ംബറിനം്ഇ

െയിലായിനെത്്ാനാണ്ഇജപ്്ൾപദ്്തിയിട്
ന്്ത.്ഏതപ്ിലിൽത്െങ്്ാനാവ്ഗമന്്്ഇജപ്്ൾ
വലിയതപ്തീക്്ഗോന്്്ംതഗന്്ഇല്്.എന്്ാൽ
രജ്ട്മ്ജ്ന്മാസങ്്ൾക്െിനീട്്ിഗവച്്ാൽ
60മത്്രങ്്ളായിഫ്ൾഐപിഎൽതഗന്്ന
െത്്ാനാവം്എന്്ാണ്തപ്തീക്്.ഇന്്്യക്്്അ
കത്്്ംവിജദശത്്്മായിമത്്രങ്്ൾനെത്്ാ
നം്ആജോെനയ്ണ്്്.
ഐപിഎൽ20-20നെക്്ാതിര്ന്്ാൽജൊെി

കൾനഷ്്മാക്ഗമന്് വിലയിര്ത്്ലിൽക്്്െി
യാണ്ബിസിസിഐഇത്്രത്്ിൽആജോെി
ക്്്ന്്ത.്
ജ്ൺ-ഗസപറ്്്ംബർസമയത്്്നിലവിഗല

തക്ിക്്റ്്്കലണ്്ർതപ്കാരംരണ്്്വലിയട്ർണ
ഗമൻറ്കള്ണ്്്.ഇംഗ്്ണ്്്ംപാകിസ്്ാനം്തമ്്ി
ല്ള്്പരമ്്രയം്ഏഷയ്ാകപ്്്മാണിത.്ഇംഗ്്
ണ്്്-പാകിസ്്ാൻപരമ്്രഐപിഎല്്ിഗനകാ
രയ്മായിബാധിക്്ില്്.ഇംഗ്്ണ്്ിൽനിന്്്ള്്താ
രങ്്ള്ഗെലഭയ്തമാതത്ജമതപ്ശന്മ്ള്്്.എന്്ാ
ൽഏഷയ്ാകപ്്ാണ്നിലവിൽഗവല്്്വിളിയായി
നിൽക്്്ന്്ത.്
ജ്ൺ-ജ്ലായ്മാസങ്്ളിൽഇന്്്യയ്ഗെതശ്ീ

ലങ്്ൻപരയ്െനവ്മ്ണ്്്. 2009ൽ ദക്്ിണാതര്ി
ക്്യിൽഗവച്്ാണ്ഐപിഎൽനെത്്ിയിര്ന്്

ത.്അഞ്്്ആഴെ്കളം്രണ്്്ദിവസവം്മാതത്മാ
ണ്അന്്്ജവണ്്ിയിര്ന്്ത.്അത്ജോഗലട്ർ
ണഗമ്്്്നെത്്ാൻസാധിക്്ണഗമന്്്ംബിസി
സിഐക്്്തപ്തീക്്യ്ണ്്്.അജതസമയം,ഐ
പിഎൽ െീമ്കളിഗലതാരങ്്ഗളല്്ാം പരിശീല
നംനിർത്്ിവച്്ിരിക്്്കയാണ.്
ഐപിഎൽനെത്്ിപ്്ിന്ബിസിസിഐആ

ജോെിക്്്ന്്സാധയ്തകളിഗോന്്ാണിത.്
ഏതപ്ിൽപക്തിജോഗെകാരയ്ങ്്ൾസാധാര

ണനിലയിലായാൽ60ദിവസങ്്ൾനീണ്്്നി
ൽക്്്ന്് ട്ർണഗമ്്്് നെക്്്ം. ഇങ്്ഗനയാ
ഗണങ്്ിൽജ്ൺആദയ്ആഴെ്വഗരമത്്രങ്്
ൾനെത്്ാൻബിസിസിഐതയാറാജയക്്്ം.മ
ത്്രങ്്ള്ഗെ എണ്്വം് ദിവസങ്്ളം് ക്റച്്്
ഗൊണ്്്ട്ർണഗമൻറ്സംഘെിപ്്ിക്്്കഗയന്്
താണ്രണ്്ാമഗത്്വഴി.ഒജ്ന്രജ്ട്നഗര
ത്്ിലായിെിലജപ്്ൾകാണികൾജോലം്ഇ
ല്്ാഗതമത്്രങ്്ൾനെജത്്ണ്്ിവജന്്ക്്്ം.എ

ന്്ാൽ,ജ്ഡലയിജലക്്്മാറ്്്ന്്തിനാണ്ബി
സിസിഐയിൽമ്ൻത്ക്്ം.

നഷ്്ംരോടികൾ
ഐപിഎൽജവഗണ്്ന്്്വച്്ാൽനഷ്്ംജൊെി

കളായിരിക്്്ം.ജത്ോഡ്കാസ്ജറ്്ഴസ്ിൽനിന്്ാ
ണ്ബിസിസിഐക്്്ഏറ്്വം്ക്ട്തൽവര്മാ
നംവര്ന്്ത.്സ്്്്ാർഇന്്്യയം്തപ്ധാനസജ്ോ
ൺസർമാര്മായവിജോയം്മറ്്്സജ്ോൺസർ
മാരം്ക്െി4000ജൊെിര്പയാണ്ബിസിസി
ഐക്്്നൽക്ക.ഐപിഎൽനെന്്ിഗല്്ങ്്ിൽ
ഈത്കബിസിസിഐക്്്ലഭിക്്ില്്.
ജത്ോഡ്കാസ്ജറ്്ഴസ്ിൽ നിന്്് ലഭിക്്്ന്്

2000ജൊെിര്പതര്ാഡഞ്്സികളം്2000ജൊ
െിര്പബിസിസിഐയം്പങ്്ിഗട്്ട്ക്്്കയാ
ണ.്ബിസിസിഐക്്്ംതര്ാഡഞ്്സികൾക്്്ം
ഈയിനത്്ിൽമാതത്ംഇതത്യം്ത്കനഷ്്മാ
വം്.ഓജോതര്ാഗഞ്്സിക്്്ം200ജൊെിജോളം
ര്പയാണ്സജ്ോൺസർമാരിൽനിന്്്ംജത്ോ
ഡ്കാസ്ജറ്്ഴസ്ിൽനിന്്്മായിലഭിക്്്ന്്ത.്ഇ
തിൽനിന്്്മാണ്കളിക്്ാർക്്്ള്്വര്മാനം
ലഭിക്്്ന്്ത.്തര്ാഡഞ്്സികൾക്്്കാശ്ലഭി
ക്്ാതിര്ന്്ാൽകളിക്്ാര്ഗെപ്തിയകരാറ്ക
ളം്ജൊെികള്ഗെകണക്്്ഗോഗക്്കെലാസി
ൽഎഴ്തിയത്മാതത്മാവം്.ഓജോതര്ാഡഞ്്
സിയം്85ജൊെിര്പംവീതംഏകജദശം685
ജൊെിര്പയാണ്കളിക്്ാർക്്്എല്്ാവർക്്്മാ
യിലഭിജക്്ണ്്ത.്
മാച്്്ഒരീഷയ്ൽസ,്മറ്്്സ്്്്ാഫ്കൾ,മത്്രനെ

ത്്ിപ്്്മായി ബന്്ഗപ്്ട്്്ള്്വർ, ഗെറ്കിെ
സജ്ോൺസർമാർ, സംസ്്ാന തക്ിക്്റ്്് അ
ജൊസിജയഷന്കൾ, ജസ്്്്ഡിയം നെത്്ിപ്്്
കാർത്െങ്്ിയവഗോഗക്്യം്നഷ്്ത്്ിലാവം്.
മത്്ര നെത്്ിപ്്ിനായി ഒര് മത്്രത്്ിന് ത
ഗന്് ഏകജദശം ഏഴ് ജൊെി ര്പയാണ് സം
സ്്ാനതക്ിക്്റ്്്അജൊസിജയഷന്കൾക്്്ല
ഭിജക്്ണ്്ത.്

ഐപിഎൽജൂലൈയിൽ?
നിർണായകതീര്മാനത്്ിന്രിസിസിഐ

റൊണാൾയോയറ്ക്പ്്്ംമറ്്്യഡ്ി.

1964ൽരോക്്ിരോരറഞ്്ത.്..
മോ ശ മാ യ ആ മോ ള രാ ഷ് ഫ്ടീ യ
സാ ഹ ച ര്യ ങ്് ള് നട യ്ം മോ ക മ 
ഹാ യ് ദ്് ങ്് ള് നട യ്ം പ ശ്്ാ ത്് 
ല ത്്ി ലാ യി ര് ന്്് ഇ ത് വ നര ഒ 
ളിം പി ക് നഗ യിം സ് ക ൾ മാ റ്്ി വ 
ച്്ി ട്്് ള്് ത്. 1916, 1940, 1944 എ 
ന്്ീ വ ർ ഷ ങ്് ളി നല ഒ ളിം പി ക്സ് 
ക ൾ വി വി ധ സാ ഹ ച ര്യ ങ്് ളി ൽ
മാ റ്്ി വ ച്്ി ട്്് ണ്്്. ഇ ത്് വ ണ യി താ
ഒ ര് മ ഹാ മാ രി യ് നട മപ രി ൽ ഒ 
ളിം പി ക്സ് മാ റ്്ി വ യ്ക്്ാ ന് ള്്
സാ ഹ ച ര്യ മ് ണ്്ാ യി രി ക്്് ന്്്. 
അന്്ാരാഷ്തെ്ഒളിംപിക്കമ്്ിറ്്ിയ്

ഗെതീര്മാനംനിലവിൽജൊവിഡ് -
19ഗ്്്ഭാഗമായിഒളിംപികസ്്മാറ്്ിവ
യജ്ക്്ണ്്തിഗല്്ന്്ാണ.്ജപ്്ാനം്ഇത്
തഗന്്യാണ്പറയ്ന്്ത.്
ജോകത്്്നെജക്്ണ്്ിയിര്ന്്പല

കായികസംഭവങ്്ളം്മാറ്്ിവച്്ിരിക്്്
കയാണ.്ഇജോഗെ ജോകഗമമ്്ാട്മ്
ള്്കായികജത്പമികള്ഗെഏകജോദയ്
മിതാണ,് ഒളിംപികസ്് മാറ്്ിവയക്്്്
ജോഇല്്ജോ?ഈവർഷംജ്ഡല24
മ്തൽഓഗസ്്്്്ഒമ്്ത്വഗരജപ്്ാഗ്്്
തലസ്്ാനനഗരിയായജോജക്്യിയി
ലാണ്ഒളിംപികസ്്നെക്്്ന്്ത.്ആറ്്ം
ജോംബ്ആതക്മണങ്്ഗളയം്അജത
ത്്്െർന്്്ണ്്ായ മഹാമാരികഗളയം്
സവ്തപ്യതന്ംഗൊണ്്്മറികെന്്വരാ
ണ്ജപ്്ാൻകാർ. ജോകഗത്്സമ്്ന്്
രാജയ്ങ്്ളിഗോന്്ായതിഗ്്്പിന്്ിൽ
അവിട്ഗത്്ജനങ്്ള്ഗെയം്സർക്്ാ
ര്കള്ഗെയം് വലിയ കഷ്്പ്്ാട്കള്
ണ്്്.1940ലാണ്അവർക്്്ആദയ്മായി
ഒളിംപികസ്്അന്വദിക്്ഗപ്്ട്്ത.്എ
ന്്ാൽ,അന്്ഗത്്അന്്ാരാഷ്തെ്സാ
ഹെരയ്ങ്്ൾജപ്്ാന്ഒളിംപികസ്്നെ
ത്്ാൻ പരയ്ാപത്മായിര്ന്്ില്്. അ
ജോഗെഅന്വദിക്്ഗപ്്ട്്ഒളിംപികസ്്
പിന്്ീട്രിൻലൻ്്ഡിഗലഗഹൽസിങ്്ി
യിജലക്്്മാറ്്ി.1920കളിലം്മ്പ്്ത്ക
ളിലം് വലിയ തപ്ക്തിദ്രന്്ങ്്ളിൽ
നിന്്്കരകയറിഗയന്്്ജപ്്ാന്ജോക
ഗത്്അറിയിജക്്ണ്്ത്ണ്്ായിര്ന്്്.
അതായിര്ന്്് ഒളിംപികസ്് നെത്്്
ന്്തിന്ജപ്്ാന്ജത്പരകഘെകമായത.്
അന്്്മാറ്്ിവച്്തിനവ്തപ്തയ്്പകാര
ഗമജ്ന്ണമായിര്ന്്്1964ഗല ഒളിം
പിക്ജവദിജപ്്ാന്നൽകിയത.്
1964ൽജപ്്ാന്ഒളിംപിക്ജവദിന

ൽകിയജപ്്ൾെിലരാജയ്ങ്്ൾബഹി
ഷക്രണഭീഷണിമ്ഴക്്ിയിര്ന്്്.ആ
ദയ്മായായിര്ന്്്അന്്്ഏഷയ്യിൽഒ
ര്ഒളിംപികസ്്നെക്്്ന്്ത.്

1964ൽ  എ ന്്് സം ഭ വി ച്്്?
ഹിജോഷിമയം്നാഗസാക്്ിയം്സ

മ്്ാനിച്്ആറ്്ംജോബ്ദ്രന്്ംനൽകി
യ ൊരത്്ിൽനിന്്്ം രണ്്് ദശാബ്്
ത്്ിന്ജശഷംജോക്്ിജോഉയിർഗത്്
ഴ്ജന്്ൽക്്്കയായിര്ന്്്. ജോക്്ി
ജോതഗന്്ജവദി.
93രാജയ്ങ്്ളിൽനിന്്്680വനിതക

ളെക്്ം5137അത്ലറ്്്കൾജോക്്ിജോ
യിഗലത്്ി.117അംഗരാജയ്ങ്്ളായിര്
ന്്്അന്്്ഐഒസിയില്ണ്്ായിര്ന്്
ത.്21കായികങ്്ളിലായി163ഇനങ്്

ൾനെന്്്.ഒക്ജോബർ11മ്തൽ24വ
ഗരയായിര്ന്്്കായികമാമാങ്്ം.ഒക്
ജോബർ10ന്ഏഷയ്യിൽനെന്്ആദയ്
ഒളിംപികസ്്ജപ്്ാൻെതക്വർത്്ിഹി
ജോഹിജോഔജദ്ോഗികമായിഉദഘ്ാെ
നംഗെയത്.്
1945ൽഅജമരിക്്ആറ്്ംജോംബി

ട്്ദിവസംഹിജോഷിമയിൽജനിച്്്അ
ത്ലറ്്ായിമാറിയെീജനജറായഓട്്ക്്ാ
രിയായിര്ന്്്ഒളിംപിക്ദീപംഗൊള്
ത്്ിയത.്1936ഗലഗബർലിൻഒളിംപി
കസ്ായിര്ന്്്ഗെലിവിഷനില്ഗെആ
ദയ്മായികണ്്ത.്അതം്ജോക്്ലായി.
എന്്ാൽ,സാറ്്ഡലറ്്്സിഗ്്ലില്ഗെ
ജോകഗമമ്്ാട്മ്ള്്വർആദയ്മായിക
ണ്്ത്1964ഗലജോക്്ിജോഗഗയിംസാ
യിര്ന്്്.ഗബർലിനിൽവിവിധസിനി
മാതിജയറ്്റ്കളിലായിര്ന്്്ഒളിംപി
കസ്്സംജത്പഷണംഗെയത്ഗതങ്്ിൽ
ഗെലിസ്്്്ാർഎന്്സാറ്്ഡലറ്്ിഗ്്്സ
ഹായത്്ാൽഅജമരിക്്യിലം്യ്ജോ
പ്്ില്മ്ള്്വർമത്്രങ്്ൾഡലവായി
കണ്്്.
36സവ്ർണമെക്്ം90ഗമഡല്കള്

മായിഅജമരിക്് ഒന്്ാമഗതത്്ി.എ
ന്്ാൽ,ക്ട്തൽ ഗമഡൽ ജനെിയത്
ജൊവയ്റ്്്യ്ണിയനായിര്ന്്്.30സവ്
ർണമെക്്ം96ഗമഡല്കൾഅവർസവ്
ന്്മാക്്ി.ഇന്്്യക്്്ലഭിച്്ത്ജോക്്ി
യിൽ പാക്്ിസ്്ാഗന പരാജയഗപ്്ട്
ത്്ിജനെിയഒര്സവ്ർണംമാതത്മായി
ര്ന്്്.16സവ്ർണമെക്്ം29ഗമഡല്ക
ൾജനെിയജപ്്ാൻമ്ന്്ാംസ്്ാനത്്ാ
യിര്ന്്്ഡരനിഷ്ഗെയത്ത.്41രാ
ജയ്ങ്്ൾഗമഡൽപട്്ികയിൽഇെംപിെി
ച്്്.
ഒരിക്്ൽക്്്െി ജപ്്ാൻ ഒളിംപി

കസ്ിന് തയാഗറട്ക്്്ജ്പ്ൾ ഗൊ
ജോണ വലിയ ഭീഷണിയായ്ഗണ്്ങ്്ി
ലം്ഒളിംപികസ്്നെത്്ാനാക്ഗമന്്
ശ്ഭതപ്തീക്്യിലാണ്സംഘാെകരം്,
ഏത് ഗവല്്്വിളിഗയയം്അതിജീവി
ച്്ിട്്്ള്്ജപ്്ാൻ ജനങ്്ളം്.

രോഷിരോരിസകായി
1945ൽഅജമരിക്്ജോംബിട്്അജതദിവസംഹിജോഷിമയിൽജനി
ച്്്പിന്്ീട്അത്ലറ്്ായിമാറിയജപ്്ാഗ്്്അഭിമാനതാരമാണ്ജോഷി
ജോരിസകായി.ജോകസമാധാനത്്ിന്ള്്സജദ്്ശംഎന്്നില
യക്്്്സകായിയായിര്ന്്്ഗഗയിംസ്നഗരിയിഗലഒളിംപിക്ദീപം
ഗതളിച്്ത.്4-400മീറ്്ർറിജലയിൽസവ്ർണംജനെിയജാപ്്നീസ്െീമിലം
ഗമായിര്ന്്്സകായി.അത്ജോഗല400മീറ്്റിൽഗവള്്ിജനൊനം്
സകായിക്്ായി.ഫ്ജിഗെലിവിഷനിൽസജ്ോർടസ്്ജജർണലിസ്്്്ായി
ജോലിഗെയത്സകായി1966ഏഷയ്ൻഗഗയിംസ്റിജപ്്ർട്്്ഗെയ്്ാ
ന്ഗമത്്ി.തലജച്്റിഗലരക്്തസ്ാവഗത്്ത്്്െർന്്്2014ഗസപറ്്്ം
ബർ10ന്അജദ്്ഹംഅന്്രിച്്്.ജപ്്ാഗ്്്കായികെരിതത്ത്്ിൽസമാ
നതകളില്്ാത്്താരമായാണ്സകായിവിലയിര്ത്്ഗപ്്ട്ന്്ത.്

ഒ ളിം പി ക്സ് മാ റ്്ി വ യ്ക്് ണം: 
ഐ ഒ സി അം ഗം 
ലണ്്ൻ: ജോകഗോന്്െങ്്ം
ആശങ്്യ്ഗെമ്ൾമ്നയിൽ
നിൽക്്്ജ്പ്ൾ ഒളിംപി
കസ്് നെത്്ിപ്്ിഗനക്്്റിച്്്
െിന്്ിക്്്ന്്ത് നിര്ത്്ര
വാദപരവം്ബ്ദ്്ിശ്നയ്ത
യ്മാഗണന്്് ഒളിംപിക് ഗമ
ഡൽജജതാവം്അന്്ാരാഷ്
തെ് ഒളിംപിക്കമ്്ിറ്്ിഅംഗ
വ്മായഹായ്ലിവിക്്ൻഹീ
സർഅഭിതപ്ായഗപ്്ട്്്.ഒളിം
പികസ്ിജനക്്ാൾ വലിയ
കാരയ്മാണ്ഗൊജോണവയ്ാ
പനം.ഈസാഹെരയ്ത്്ിൽ
അഗതങ്്ഗന തെഞ്്്നിർ
ത്്ാനാകം്എന്്തിഗനക്്്
റിച്്്െിന്്ിക്്്എന്്്അവർ
പറഞ്്്. അട്ത്് 24 മണി
ക്്്റിൽഎന്്്സംഭവിക്്്ഗമന്്്ജോലം്നമ്ക്്റിയില്്.എ
ന്്ിട്്്ംനാംജ്ഡലയിൽനെക്്്ന്്ഒളിംപികസ്ിഗനക്്്റിച്്്
സംസാരിച്്്ഗൊണ്്ിരിക്്്ന്്്.ഈസമയത്്്അത്ലറ്്ിന്പ
രിശീലിക്്ാനാവില്്.ഗത്െയിനിങ്ഗസ്്്റ്കൾപ്ട്്ി.അവര്ഗെ
മാനസികമായിഉയർത്്്കഎന്്താണ്ഇജപ്്ൾഗെജയ്്ണ്്
ത.്അവഗരസമ്്ർദത്്ിലാക്്്ന്്തീര്മാനങ്്ൾഉണ്്ാകാൻ
പാെില്്.-അവർപറഞ്്്.

ഹായ്ലിവിക്്ൻഹീസർ

ദ ക്്ി ണാ ഫ്രി ക്് ൻ ടീ മി നെ െി രീ ക്്ി ക്്്ം 
ഗോഹാനസബ്ർഗ:്ഇന്്്യയിൽനിന്്്നാട്്ിജലക്്്തിരിഗകഎ
ത്്ിയസൗത്്്ആതര്ിക്്ൻെീംഗസൽഫ്ഐഗൊജലഷനിൽ.
ഇന്്്യയിജലക്്്ഏകദിനപരയ്െനത്്ിന്എത്്ിയ 16അംഗ
സൗത്്്ആതര്ിക്്ൻെീമിഗനയാണ്14ദിവസഗത്്ഐഗൊ
ജലഷൻനിർജദശിച്്ത.്മ്ന്്്ഏകദിനങ്്ള്ഗെപരമ്്രയക്്്ാ
യാണ്സൗത്്്ആതര്ിക്്ൻസംഘംഇന്്്യയിഗലത്്ിയത.്എ
ന്്ാൽആദയ്ഏകദിനംധരംശാലയിൽമഴയിൽമ്ങ്്്കയം്,
അവസാനരണ്്്ഏകദിനങ്്ൾഗൊജോണഡവറസ്വയ്ാപന
ത്്ി്്്സാഹെരയ്ത്്ിൽഉജപക്്ിക്്്കയ്മായിര്ന്്്.
ഗൊജോണഡവറസ്ബാധജയറ്്ാൽഉണ്്ാവാൻസാധയ്ത

യ്ള്്ജോഗലക്്ണങ്്ഗളക്റിച്്്െീംഅംഗങ്്ഗളജോധവാ
ൻമാരാക്്ിയിട്്്ണ്്്.ഏഗതങ്്ിലം്താരത്്ിന്ജോഗലക്്ണങ്്
ൾകാണിച്്ാൽഉെൻജവണ്്ത്ഗെയ്്്ഗമന്്്സൗത്്്ആതര്ിക്്
ൻ തക്ിക്്റ്്് െീമി്്് ഗമഡിക്്ൽഓരീസർ ജോ. ഷ്ഡഹബ്
മൻജ്രപറഞ്്്.‘ഇന്്്യയിൽനിന്്്മെങ്്ിഗയത്്ിയതാരങ്്
ജോട് 14 ദിവസജത്്ക്്്ആര്മായം്സമ്്ർക്്മര്ഗതന്്്ം
ഗസൽഫ്ഐസജലഷനിൽ തപ്ജവശിക്്ാനം്നിർജദ്്ശിച്്ിട്്്
ണ്്്.സവ്ന്്ംസ്രക്്യക്്്്ംച്റ്്്മ്ള്്വര്ഗെസ്രക്്യക്്്്ം
ക്ടം്ബാംഗങ്്ള്ഗെരക്്യക്്്്ംഇത്അതയ്ാവശയ്മാണ’്–മൻ
തജ്പറഞ്്്.
ഐസജലഷനിൽകഴിയ്ന്്കാലയളവിൽഇവരിൽആർ

ഗക്്ങ്്ിലം്ജൊവിഡിഗ്്്ലക്്ണങ്്ൾകണ്്ാൽജോകആ
ജോഗയ്സംഘെനയ്ഗെനിർജദ്്ശങ്്ൾക്്്അന്സരിച്്്ജവണ്്
നെപെികൾസവ്ീകരിക്്്ം’–മൻതജ്പറഞ്്്

ആരോഗയ്പര്വർത്്കർക്്്രോട്്ൽവിട്്്നൽകിചെൽസിയം്അപര്രോവിച്്്ം
ലണ്്ൻ: ഗൊജോണഗക്്തിഗര തപ്വർത്്ിക്്്
ന്്ആജോഗയ് തപ്വർത്്കർക്്്സ്്്്ാംജോർഡ്
തബ്ിഡജ്ിഗലജോട്്ൽമ്ഴ്വൻവിട്്്നൽകിഗെ
ൽസിഉെമഅതബ്ജോവിച്്്.231മ്റികൾഉള്്മി
ജല്്നിയംജോട്്ൽആണ്ഇംഗ്്ണ്്ിഗലനാഷണ
ൽ ഗഹൽത്്്സർവീസിഗ്്് ഭാഗമായ്ള്്ആ

ജോഗയ്തപ്വർത്്കർക്്്ഗെൽസിവിട്്്നൽകി
യത.്
ക്ട്തൽസമയംപണിഗയട്ക്്്ന്്ആജോ

ഗയ്തപ്വർത്്കർക്്്തങ്്ള്ഗെവീട്കളിൽജോ
യിതിരിച്്്വരാന്ള്്ബ്ദ്്ിമ്ട്്്കണക്്ിഗലട്
ത്്ാണ് ഗെൽസിയം്അതബ്ജോവിച്്്ം ഇങ്്

ഗനഒര്തീര്മാനംഎട്ത്്ത.്നിലവിൽരണ്്്
മാസജത്്ക്്ാണ്ജോട്്ൽഗെൽസിവിട്്്ഗൊ
ട്ത്്ത.്രണ്്്മാസംകഴിഞ്്്ള്്സാഹെരയ്ം
അന്സരിച്്്ജവണഗമങ്്ിൽനീട്്ിഗൊട്ക്്ാഗമ
ന്്്ംഗെൽസിവയ്ക്്മാക്്ിയിട്്്ണ്്്.
2018മ്തൽവീസതപ്ശന്ങ്്ഗളത്െർന്്്ഗെ

ൽസിഉെമജോമൻഅതബ്ജോവിച്്ിന്ഇംഗ്്ണ്്ി
ൽതപ്ജവശിക്്ാൻകഴിഞ്്ിര്ന്്ില്്.2003ലാണ്
തപ്ീമിയർലീഗ്ക്്ബായഗെൽസിഗയജോമൻഅ
തബ്ജോവിച്്്സവ്ന്്മാക്്ിയത.്
വളഗര മാതക്ാപരമായ നെപെിയായാണ്

ഇതിഗനആരാധകർകാണന്്്ത.്

ഒഡീശ പരിശീലകൻ ക്് ബ് വി ട്്് 
പനാജി:സപ്ാനിഷ്പരിശീലകനായജോസഫ്ഗൊംബാവ്ഒ
ഡീഷഎഫ്സിയ്ഗെപരിശീലകസ്്ാനംഒഴിഞ്്്.അവസാന
രണ്്്സീസണ്കളിലായി ഒഡീഷയിലം് ഗഡൽഹിഡഡനാ
ജോസില്മായിഉണ്്ായിര്ന്്ഗൊംബാവ്ഇനിഅവിഗെകരാ
ർപ്ത്ജക്്ണ്്തില്്എന്്് തീര്മാനിച്്്. രണ്്്സീസണിലം്
ഗൊംബവ്വിഗ്്്കീഴിൽഅതത്നല്്തപ്കെനംഒന്്്ംആയിര്
ന്്ില്്ഗഡൽഹിഡഡനാജോസം്ഒഡീശയം്നെത്്ിയത.്

യോഷിയോരിസകായി



ടോച്്ി:നോവിഡ്-19നോഗ
ഭീഷണിയ്ടെ പശ്്ാത്്ല
ത്്ില്്സംസ്്ാനത്്്ണ്്ായ
മാസ്ക്ക്്ാമത്്ിന്പരിഹാ
രംകാണാന്്ക്ടം്ബനശ്ീരം
ഗത്്്.സംസ്്ാനത്്ാടകതി
ങ്്ളാഴെ് നപ്വര്്ത്്നമാരംഭി
ച്്200യ്ണിറ്്്വഴി നപ്തിേി
നംരണ്്ിനത്്ില്ള്്50,000
മാസ്കാണ് ക്ടം്ബനശ്ീ നി
ര്്മിക്്്ക.
നോട്്ണ്്ത്ണിഉപനോ

ഗിച്്്ള്്പ്നര്പനോഗിക്്ാ

വ്ന്്മാസ്ക്കളാണ്ക്ടം്
ബനശ്ീനിര്്മിക്്്ന്്ത.്ഒര്പാ
ളിത്ണിയില്്നിര്്മിക്്്ന്്
മാസ്കിന്പത്്്ര്പയം്ര
ണ്്്പാളിയ്ള്്തിന്15ര്പ
യ്മാണ്വില.ഉയര്്ന്്ഗ്ണ
നിലവാരമ്ള്് നോട്്ണ്് ത്
ണിയില്്നിര്്മിക്്്ന്്മാസ്
ക്ടസ്്്്റികലസ്ടെയത്്പ്
നര്പനോഗിക്്്കയം് ടെ
യ്്ാം.ഇനതവിലയക്്്്നിലവി
ല്്വിപണിയില്്കിട്്്ന്്മാ
സ്ക്കള്്4-6മണിക്്്ര്്ഉപ
നോഗിച്്് ഉനപക്്ിക്്ണം.
ക്ടം്ബനശ്ീയ്ടെമാസ്ക്ക
ള്് തതക്ാലം ടൊത്വിപ
ണിയില്് ലഭിക്്ില്്. സം
സ്്ാനടത്് ഇനപ്്ഴടത്്
ആവശയ്ത്്ിന്ള്്ഉതപ്ാേ
നമില്്ാത്്തിനാലാണിത.്
സംസ്്ാന ടമഡിക്്ല്് സ
ര്്വീസസ്നോര്്പനറഷന്്വ
ഴിയാകം് മാസ്ക് ആവശയ്
ക്്ാരിനലക്്് എത്്ിക്്്ക.
ക്ട്തല്് യ്ണിറ്്്കള്് ഉ

തപ്ാേനം ത്െങ്്്ന്്മ്റ
യക്്്് ടൊത്വിപണിയിലം്
വില്്ക്്ാനാക്ടമന്്ാണ്നപ്
തീക്്. വിവിധസംഘെനക
ളം് സവ്കാരയ് ആശ്പനത്ിക
ളം്ജില്്ാടമഡിക്്ല്്ഓരീ
സ്കള്ടൊടക്്ക്ടം്ബനശ്ീ
യ്ടെ മാസ്കില്്താതപ്രയ്ം
നപ്കെിപ്്ിച്്ിട്്്ണ്്്.
നോവിഡ്-19ഭീഷണിവ
ന്്നോടെസംസ്്ാനത്്്മാ
സ്ക് ക്്ാമം ര്ക്്മാണ.്
കെനയില്്നിന്്്ം വെനക്്
ഇത്്്യന്് സംസ്്ാനങ്്ളില
നിന്്്മാണ്മാസ്ക് ടൊത്
വിപണിയില്്എത്്ിയിര്ന്്
ത.് നോഗം വയ്ാപിച്്നോടെ
ആവഴികള്്അെഞ്്്.ആവ
ശയ്ക്്ാരം്അല്്ാത്്വരം്മാ
സ്ക് വന്്നോതില്് വാങ്്ി
സ്ക്്ിച്്തം് ക്്ാമത്്ിന്
കാരണമായി.ഈസാഹെരയ്
ത്്ിലാണ്സംസ്്ാനടത്്ഉ
യര്്ന്്ആവശയ്ംപരിഗണിച്്്
ക്ടം്ബനശ്ീരംഗത്്്വന്്ത.്

2020 മാരച്്്19വയ്ാഴം സാമ്്ത്്ികം 11TSR\KKD

േവ്ർണം
30,080

ടവളിടച്്ണ്്:മില്്ിങ് 16,900
ടവളിടച്്ണ്് 15,500
ടകാനപ് 10,390-11,200
പിണ്്ാക്്്എകസ്ട്പല്്ര്് 2400
പിണ്്ാക്്്നറാട്്റി 3100
ക്ര്മ്ളക്അണ്്ഗാര്്ബിള്്ഡ്30,100
പ്തിയക്ര്മ്ളക് 29,100
ക്ര്മ്ളക്ഗാര്്ബിള്്ഡ് 32,100
ച്ക്്്മീഡിയം 26,500
ച്ക്്്ടബസ്്്്് 27,500
മഞ്്ള്്നാെന്് ഇല്്
നസലം-ഈനറാഡ്7200-7600
കാഞ്്ിരക്്്ര് 1850
അെയക്്്നയ്് 24,000- 25,000
അെയക്്്ഓള്്ഡ്25,000-26,000
പഞ്്സാര 3600
മ്ളക് 15,000-27,000
ഉഴ്ന്്് 9,000-10,000
ടെറ്പയര്് 9500-10,500
കെല 5100-6300

മ്തിര 4000
എള്്് 14,000-15,000
മല്്ി 7600-19,000
പച്്രിനമ്്ര്്22600-3400
പ്ഴ്ക്്ലരി(ജയ)3400-3500

ജാതിക്്ടതാണ്്ന്്(കിനലാ)200-240
ജാതിക്്ടതാണ്്ില്്ാത്്ത്(കിനലാ)

400-450
ജാതിപനത്ിമഞ്്-ച്വപ്്്(കിനലാ)

1100-1500
നഗ്ാമ്്്(കിനലാ) 550

റബര്്ആര്്എസ്എസ്5നന്ഗഡ്
11,800-12,500

റബര്്ആര്്എസ്എസ്4നന്ഗഡ്12,800
ഒട്്്പാല്് 8,100
ലാറ്്കസ്് 7,800
സവ്ര്്ണം 30,080
പാംഓയില്് 7300

വിനിമയനിരക്്്

SENSEX:28,869.51(−1,709.58)
NIFTY: 8,468.80 (-498.25)

ഡോളര്് 74.30
യ്ഡോ 81.49
പൗണ്്് 88.54
സവ്ിസഫ്ര്ാങ്്് 77.27
സിംഗപ്്്ര്്ഡോളര്്51.62
ഓസഡ്ഫ്േലിയന്് 44.10
കഡേേിയന്് 51.72
ബഹേിന്്ദിോര്് 196.46
ക്വൈറ്്്ദിോര്് 239.54
ഒമാേിേിയാല്് 192.60
സൗദിേിയാല്് 19.77
യ്എഇദിര്്ഹം 20.20
ഖത്്ര്് 20.25

നോട്്യം:ടോവിഡ്19ഭീതിപ
െര്ന്്നോടെ നസവന - വയ്ാ
പാരനമഖലകെടക്്ണിയിനല
ക്്്.ത്െര്്ച്്യായ11-ാംേിവസ
വം്നഷ്്ത്്ില്്കച്്വെംഅവ
സാനിപ്്ിനക്്ണ്്ിവന്്നോടെ
വയ്ാപാരികളം് ആശങ്്യിലാ
യി.ജാനഗ്തയം്നിയനത്്്ണങ്്
ളം് നെപ്്ാക്്ിയതിടന ത്െ
ര്്ന്്്30ശതമാനന്ത്ളംകെ
കള്്അെച്്തായിവയ്ാപാരിവയ്
വസായി ഏനോപന സമിതി
യം്ച്ണ്്ിക്്ാട്്്ന്്്.വയ്ാപാര
നമഖലടയക്ൊടത നോട്്ല്്
വയ്വസായടത്്യം്ബസ്സ
ര്്വീസ്അെക്്മ്ള്്വയം്ഈ
ആഘാതത്്ിലാണ്
നപ്തിേിനംലഭിക്്്ന്്ലാഭ
ത്്ില്്നിന്്്വാെകയം്കവ
േയ്്തിനിരക്്്ം ജീവനക്്ാര്
ടെശമ്്ളവം്ഉള്്ടപ്്ടെടോ
ട്ത്്ിര്ന്് വിവിധ വയ്ാപാര
സ്്ാപനങ്്ളാണ് നപ്തിസ
ന്്ിയില്്ടപ്്ട്്വയില്് ഏടറ
യം്.നഗരങ്്ളിടലനപ്ധാനക

ച്്വെനകനദ്്്ങ്്ള്്ആളില്്ാടത
ഒഴിഞ്്്കിെക്്്കയാണ.് 10
േിവസങ്്ള്്ക്്്മ്ന്്പ്ആരം
ഭിച്്നിയനത്്്ണങ്്ള്്ഇനിഎ
നത്നാള്് ത്െര്ടമന്് അനി
ശ്്ിതതവ്ംനവടറ.ഇനോടെയാ
ണ്മിക്്വയ്ാപാരസ്്ാപന
ങ്്ളം്അെച്്ിൊന്്ത്െങ്്ിയ
ത.് നോവിഡ് ഭീതിടയ ത്െ
ര്്ന്്് ടോഴിലാളികളം് ഭാഗി
കമായികച്്വെസ്്ാപനങ്്ളി
ല്്നിന്്് വിട്്്നില്്ക്്്കയാ
ണ.്
നപ്തിേിനംലക്്ംര്പയ്

ടെവടരകച്്വെംനെന്്ിര്ന്്
മിക്്നോട്്ല്കളം്10േിവസ
ത്്ിന്ള്്ില്്നഷ്്ത്്ിനലക്്്
ക്പ്്് ക്ത്്ി. മറ്്് കച്്വെ
സ്്ാപനങ്്ളില്് ഉണ്്ാക്ന്്
തിനനക്്ാള്്നാലിരട്്ിഅധിക
നഷ്്മാണ് നോട്്ല്കളില്
ണ്്ാക്ന്്ത.് ഉണ്്ാക്്്ന്് ഭ
ക്്ണംപാഴായിനൊക്ടമന്്
താണ്നഷ്്ത്്ിട്്്കനനമറ്്്
ന്്ത.്ആള്കള്്എത്്ാതായ

നോടെനോട്്ല്കളിലനിന്്്
ജീവനക്്ാടരഒഴിവാക്്ിത്്്െ
ങ്്ി. ഇടോടൊപ്്ം ഉണ്്ാക്്്
ന്് ഭക്്ണത്്ിട്്്അളവം്
ക്റച്്്. പക്്ിപ്്നിഭീതിനില
നില്്ക്്്ന്്തിനാല്്നോഴിയി
റച്്ിയം്െിക്്ന്്വിഭവങ്്ളം്
നതെിവന്്ിര്ന്്വരം്പിന്്മാ
റി.
ഡീസല്്നിറയക്്്ാന്ള്്

പണംനൊലം്കിട്്ാത്്അവ
സ്്യിലാണ് നിലവില്് സവ്
കാരയ്ബസ് നമഖല. മിക്്ബ
സ്കളിലം്രനട്്മ്നന്്യാ
നത്ക്്ാര്്മാനത്ം.ൌണ്്സര്്വീ
സ് നെത്്്ന്്ബസിന് നൊ
ലം്നപ്തിേിനം70ലീറ്്ര്്ഡീസ
ടലങ്്ിലം്നവണടമന്്ാണ്ബ
സ്ഉെമകള്ടെകണക്്്.ഇതി
ന് തടന്് 5000 ര്പനോളം
നവണം.ജീവനക്്ാര്ടെശമ്്
ളവം് മറ്്് ടെലവ്കള്മായി
2500ര്പനവടറയം്.ഒന്്ില
ധംബസ്കള്്ഒര്റ്ട്്ില്്ഓെ
യിര്ന്്വര്് അത് ടവട്്ിക്്്റ

ച്്്. ജീവനക്്ാര്്ക്്് പണിയി
ല്്ാത്്അവസ്്യാണിനപ്്ള്്.
പക്തിയിനലടറസര്്വീസ്ക
ളം്നിര്്ത്്ിടയന്്്ബസ്ഓ
പ്്നറനറ്്ഴ്സ്ടരഡനറഷന്്സം
സ്്ാന ജനറല്് ടസനക്ട്്റി
നൊറന്്സ്ബാര്പറയ്ന്്്.
സാധാരണക്്ാരന്് ഏറ്്

വം് ക്ട്തല്് ആനശ്യിച്്ിര്
ന്്, ഒനട്്ടറ സാധാരണക്്ാ
ര്്ക്്്വര്മാനമാര്്ഗമായിര്
ന്്ഓനട്്റിക്്കള്്ജനംപ്റ
ത്്ിറങ്്ാതായനോടെ ഓട്്ം
നിലച്്അവസ്്യിലായി.സ്
ക്ള്്,നോളജ്ക്്ാസ്കളില്്
നിയനത്്്ണംവന്്നോടെക്
ട്്ികള്മായ്ള്്സവാരി നൊ
ലം്നിന്്്നൊയി.ഇനോടെ
രാവിടലമ്തല്് രാനത്ി വടര
അധവ്ാനിച്്ാലം് കാരയ്മായി
വര്മാനംഇല്്ാത്്അവസ്്
യിലാണ.് വാഹന വായപ്
യ്ക്്്ം ഇന്്നടച്്ലവിനം്
പണം  തികയാത്്സ്്ിതി
യാണ.്

ടോച്്ി:ടോനോണആനോള
സാമ്്ത്്ിക മാദ്്്യടത്് വീ
ണ്്്ംകട്പ്്ിക്്്കയാണ.്പദ്്
തികള്്പലതം്പലരാഷ്നെ്ങ്്
ളം്ഒര്ക്്ികഴിഞ്്്.ഇത്ഇ
ത്്്യന്് സമ്്ദഘ്െനയില്് ഏ
ല്്പ്്ിക്്ാന്്നൊക്ന്്ആഘാ
തം വല്തായിരിക്്്ം. ഇതി
ടന എങ്്ടനയാണ് രാനഷ്്്ം
നനരിനെണ്്ത്?തട്്്നയംവയ്
ക്്മാക്്്കയാണ് ധനമനത്്്ി
നോമസ്ഐസക്്്.
നൊകടമമ്്ാട്മ്ള്് സ
ര്്ക്്ാര്കള്്മാദ്്്യവിര്ദ്്പാ
ടക്്ജ്കള്് നെപ്്ാക്്്കയാ
ണ.് പലിശനിരക്്്ക്റച്്ത്
ടോണ്്്മാനത്മായില്്.ധനക്്
മ്്ിഉയര്്ന്്ാലം്ടെലവ്വര
ധിപ്്ിക്്ണം.ഇതിട്്്രലമാ
യിവിലക്്യറ്്ംഉണ്്ാകാതിരി
ക്്ാന്ള്്എള്പ്്മാര്്ഗംഇെി
യാന്് അന്വേിക്്്കയാണ.്
അത്നൊടല സംസ്്ാനങ്്
ള്ടെവായപ്ാപരിധി3-ല്്നി
ന്്്3.5ശതമാനമായിഉയര്്ത്്
ണം.ജിഎസെ്ി നോമ്്ന്്നസ
ഷനില്് വിതരണം ടെയ്്ാന്്
ബാക്്ിയ്ള്് ത്കയക്്്് താ
തക്ാലികവായപ്ടയട്ക്്ാന്്
അന്മതി നല്്കയാനലപിെി
ച്്്നില്്ക്്ാന്്സാധിക്്്കയ്
ള്്്.

നാഷണല്്
മഹല്്ത്്്െിഷന്്ഫണ്്്
ടോനോണാപകര്്ച്്വയ്ാധിയ്
ടെ പശ്്ാത്്ലത്്ില്് നാഷ
ണല്് ടഹല്്ത്്് മിഷന്് വഴി
സംസ്്ാനങ്്ള്്ക്്്ക്ട്തല്്
പണംലഭയ്മാക്്്കയാണ്അ
െിയത്്രമായി ടെനയ്്ണ്്ത.്
69,000നോെിര്പയ്നെതാണ്
നകനദ്്്ആനോഗയ്ബജറ്്്. ഇതി
ല്്എന്്എച്്്എമ്്ിന്വകയിര്
ത്്ിയ27,000നോെിര്പമ്
ന്്വര്്ഷടത്്ക്്ാള്്ഏതാണ്്്
800നോെിര്പക്റവാണ.്ഇ
ത് ഇരട്്ിയാടയങ്്ിലം് ഉയ
ര്്ത്്ണം. ഇന്്ടത്് അെിയ
ത്്രസവ്ഭാവം കണക്്ിടലട്
ത്്്പകര്്ച്്വയ്ാധിയ്ടെതക
ര്്ച്് കണക്്ിടലട്ത്്് സം
സ്്ാനങ്്ള്്ക്്്അധികസഹാ
യം ലഭയ്മാക്്്കയം് നവണം
ഇറക്്്മതിനിലച്്നോടെമര്

ന്്്കള്്ക്്് ക്്ാമമാണ.് മര്
ന്്്കള്്,സാനികറ്്സര്്,മാസ്
ക്കള്്, ടതര്്മല്് റീനഡഴ്സ,്
ടെസ്്്്ിങ്കിറ്്്കള്്ത്െങ്്ിയവ
യ്ടെ ഉതപ്ാേനം വരധിപ്്ി
ക്്ാന്് നെപെിടയട്ക്്ണം.
ടോനോണാടെസ്്്്ിന്ള്്സൗ
കരയ്ങ്്ള്് യ്ദ്്കാലാെിസ്്ാ
നത്്ില്്പലമെങ്്്വര്്ദ്്ിപ്്ി
ക്്ണം.നകരളത്്ില്്ആനോ
ഗയ്ദ്രിതാശവ്ാസനപ്വര്്ത്്ന
ങ്്ള്്ക്്്ള്്ബജറ്്്അെങ്്ല്്വ
രധിപ്്ിക്്്ന്്തിന് സര്്ക്്ാര്്
നപ്തിജ്്ാബദ്്മാണ.്

നിബന്്നകള്്
ഉദാരൊക്്ണം
ദ്രിതാശവ്ാസ രണ്്ില്്നിന്്്
ടോനോണപകര്്ച്്വയ്ാധിനി
യനത്്്ിയക്്്്ന്്തിന്നവണ്്ിപ
ണംടെലവഴിക്്്ന്്തിന്ള്്
നിബന്്നകള്് ഉോരമാക്്
ണം.ഇക്്ാരയ്ംനകരളമ്ഖയ്മ
നത്്്ിനപ്ധാനമനത്്്ിയ്ടെനശ്ദ്്
യില്്ടോണ്്്വന്്്കഴിഞ്്്.
ഇതിന് അന്വാേം നല്്കി
ടക്്ണ്്്ശനിയാഴെ്രാവിടല
ഇറങ്്ിയഉത്്രവ്മണിക്്്റ്
കള്്ക്്്ള്്ില്്തിര്ത്്ടപ്്ട്്്.
മരിച്്വര്്ക്്്ള്് നഷ്്പരിഹാ
രം,നോഗബാധിതര്്ക്്്ള്്െി
കിത്്ാടെലവ്ത്െങ്്ിയവദ്
രിതാശവ്ാസ സഹായത്്ില്്
നിന്്് നല്്കാന്ള്്അന്മ
തിപിന്്വലിക്്ടപ്്ട്്്.

മൊഴില്റപ്്്
വകയിര്ത്്ല്്
ടോഴിലവസരങ്്ള്ടെ നമ
ലാണ് പകര്്ച്്വയ്ാധി വലിയ
ആഘാതംസ്ഷ്്ിക്്ാന്് നൊ

ക്ന്്ത.് ഇതിന് നപ്തിവിധി
യായിടോഴില്റപ്്ിന്ള്്വക
യിര്ത്്ല്്ഇരട്്ിയാക്്ണം.
ടോഴില്്േിനങ്്ള്് 50 േിവ
സവം്ക്ലി 50ര്പയം് ഉ
യര്ത്്ണം.നകരളംഇതിന
കംതടന്്ടോഴില്റപ്്്ഉപ
നോഗടപ്്ട്ത്്ി 50,000കി
നൊമീറ്്ര്്കനാല്കളം്ക്ള
ങ്്ളം് ശ്െീകരിക്്്ന്്തി
നം് ഒര്നോെി രലവ്ക്്
ക്ത്നട്ന്്തിനം്തീര്മാ
നിച്്ിട്്്ണ്്്.ഇത്കാരയ്ക്്മ
മായിഈ നവനല്്ക്്ാലത്്്
നെപ്്ാക്്ാന്ള്് പിന്്്ണ
നവണം. ഇനോടൊപ്്ംക്ട്്ി
വായിന്ക്ണ്്്ന്് കാരയ്മാ
ണ്ഓണത്്ിന്മ്മ്്്25ര്
പയ്ക്്് ഊണ് നല്്ക്ന്്
1000കെകള്്ത്റക്്ാന്ള്്
തീര്മാനം.ടോനോണാവയ്ാ
ധിയ്ടെ പശ്്ാത്്ലത്്ില്്
ഇവടയല്്ാം ടമയ് മാസത്്ി
ന് മ്ന്ന് ത്റക്്്ന്്ത് ല
ക്്്യമിട്്്ടോണ്്്ള്്നപ്വര്്ത്്
നംനവണം.

ക്ടം്ബതശ്ീവഴിവായപ്
വരധിക്്്ന്് ടോഴിലില്്ാ
യമ്യ്ടെ പശ്്ാത്്ലത്്ില്്
സാധാരണക്്ാര്്ക്്്ക്ട്തല്്
വായപ്ലഭയ്മാക്്ണം. നകരള
ടത്് സംബന്്ിച്്െന്ത്ളം
ഇതില്് ഏറ്്വം് നല്് മാര്്ഗം
ക്ടം്ബനശ്ീ വഴി ആയിരം
നോെി ര്പടയങ്്ിലം്ബാങ്്്
കളില്്നിന്്് അധികവായപ്
ലഭയ്മാക്്ലാണ.് ഇതിന് ബാ
ങ്്്കള്്ക്്്നിര്്നദ്്ശംനല്്ക്
ന്്നോടൊപ്്ം പലിശ സബ്
സിഡിയം്നകനദ്്്സര്്ക്്ാര്്ല
ഭയ്മാക്്ണം.

തപ്ലര്യകപാമക്്ജ്കള്്
ടെറ്കിെ സംരംഭകനമഖല
യില്്ക്ട്തല്്വായപ്ലഭയ്മാ
ക്്ണം.പകര്്ച്്വയ്ാധിവളടര
നപ്തിക്ലമായിബാധിച്്ട്റി
സം,ഗതാഗതം,വാണിജയ്ം,ക
യറ്്്മതിവയ്വസായങ്്ള്്ത്െ
ങ്്ിയനമഖലകള്്ക്്്നപ്നത്യക
പാടക്്ജ്കള് നെപ്്ാക്്ാന്്
തയാറാകണം.നകരളത്്ിടല
വാണിജയ്വിളകള്ടെതറവില
രലനപ്േമായിനെപ്്ാക്്ാന്്ധ
നസഹായംനവണം.ഈനമഖ
ലകളില്്അട്ത്് വാര്്ഷിക
പദ്്തിയിടലനന്പാജകറ്്്്കളി
ല്്നല്്പങ്്്ഏനപ്ില്്മാസംത
ടന്് നെപ്്ാക്്ിത്്്െങ്്ാനാ
ണ്സംസ്്ാനസര്്ക്്ാര്് നശ്
മിക്്്ന്്ത.് വാണിജയ്ബാങ്്്
കള്് ടെറ്കിെ സംരംഭങ്്
ള്്ക്്്ം ക്ഷിക്്ാര്്ക്്്ം വാ
ണിജയ്സ്്ാപനങ്്ള്്ക്്്ം ന
ല്്കിയിട്്്ള്് വായപ്കള്്ക്്്
ക്റഞ്്ത് ആറ്മാസടത്്
ടൊറനട്്റിയം നപ്ഖയ്ാപിക്്
ണം.
2020-21ടലഅന്വേനീയ
മായ കന്പ്ളവായപ് മാസാ
േയ്ം തടന്് എട്ക്്്ന്്തിന്
നകരളത്്ില്് അന്വാേം ന
ല്്കണം.എങ്്ിനലഏനപ്ില്്14
വിഷ്വിന്മ്മ്്്അഞ്്്മാസ
ടത്്ടപന്്ഷന്്ക്െിശികതീ
ര്്ത്്്നല്്കാന്്കഴിയ.്6000
ര്പവീതംനകരളത്്ിടലപാ
വടപ്്ട്്നപ്ായംടെന്്55ലക്്ം
ആള്കള്്ക്്് നക്്മടപന്്ഷ
നം് ആന്ക്ലയ്ങ്്ളം് ന
ല്്ക്ന്്ത് ഈ ടോനോണാ
ക്്ാലത്്് അെിയത്്രമായി
ടെയ്്ാന്്പറ്്്ന്്ഏറ്്വം്വലി
യസഹായമായിരിക്്്ം.

മാന്്്യംമറികടക്്ാന്ള്്
മറ്മര്ന്്്കള്മായിധനമനത്്്ി

നയ്്ഡല്്ഹി:ടയസ്ബാങ്്്മാ
യിബന്്ടപ്്ട്്സാമ്്ത്്ിക
നപ്തിസന്്ിക്്്ഇന്്്മത്ല്്
പരിഹാരമാവ്ടമന്്് നപ്തീ
ക്്.  നിനക്്പകടരവിശവ്ാ
സത്്ിടലട്ക്്്ന്്നപ്വര്്ത്്
നമാണ് നകനദ്്്സര്്ക്്ാര്് ഇ
നപ്്ള്് നെത്്്ന്്ത.് 50,000
ര്പയില്്ക്ട്തല്്പിന്്വലി
ക്്ാന്്കഴിയിടല്്ന്്നിയനത്്്
ണംഇന്്ടലകവകിട്്്ആറി
ന്അവസാനിച്്്.ടൊറനട്്റി
യം അവസാനിക്്്ന്് നിമി
ഷംഇെപാട്കാര്്നിനക്്പം
വന്്നോതില്്പിന്്വലിക്്്
നൊ? അനോ പിന്്വലിക്്്
ന്്ത്കബാങ്്ിടനതകര്്ക്്ാ
ടതയ്ള്്പരിധിക്്കത്്്ഒ
ത്ങ്്്നൊ?ഇത്ഇന്്്തിരിച്്

റിയാന്്കഴിയം്.
ഡിജിറ്്ലായിബാങ്്ിെപാട്
നെത്്്ന്്വര്്ക്്്ആറ്മണി
ക്്്നശഷംപിന്്വലിച്്ിട്്്ണ്്്.
പനക്,് ത്ക ബാങ്്ിന് താ
ങ്്ാവ്ന്്താടണങ്്ില്് ജന
ത്്ിട്്്നപെിഅകല്കയം്
നാടളടയസ്ബാങ്്്നബ്ാഞ്്്
കളില്്നിന്്്ള്്"പാനിക'്പി
ന്്വലിക്്ല്്ഒഴിവാക്കയം്
ടെയ്്്ം. രാവിടല ബാങ്്ിങ്്്
സമയംആരംഭിച്്്കഴിഞ്്ാ
ടലകാരയ്ങ്്ള്്വയ്ക്്മാവ്ക
യ്ള്്്.
ടയസ്ബാങ്്ിന് രണ്്്ല

ക്്ംനോെിര്പനിനക്്പമ്
ണ്്്.അതില്്നോെിക്്ണക്്ി
ന്നിനക്്പമ്ള്്വലിയഇെ
പാട്കാരം് ടെറിയനിനക്്

പങ്്ള്ടെറീടട്്യില്്ഇെപാട്
കാര്മ്ണ്്്.പണംപിന്്വലി
ക്്ല്് 30,000 നോെി ര്പ
യക്്്കത്്്നിന്്ാല്്ബാങ്്ി
ന് പര്നക്്ല്്ക്്ില്് എന്്ാ
ണ്വിലയിര്ത്്ല്്. പനക്്
അരലക്്ംനോെികവിഞ്്ാ
ല്്കകവിട്്്നൊകം്.
ഇന്്്മത്ല്്എല്്ാഎെി

എംനകനദ്്്ങ്്ളിലം്,നബ്ാഞ്്്
നകനദ്്്ങ്്ളിലം്ആവശയ്ത്്ി
ന്പണവം്എത്്്ം.ഉപനോ
ക്്ാക്്ള്ടെനപ്ശന്ങ്്ള്്പ
രിഹരിക്്ാന്്ബാങ്്്വന്്സൗ
കരയ്ംതടന്്ഇതിനകംഒര്
ക്്്കയം്ടെയത്ിട്്്ണ്്്.കി
ട്്ാക്്െങ്്ള്്ടപര്കിയതാണ്
ബാങ്്ിട്്്നപ്വര്്ത്്നംനില
യക്്്ാന്്കാരണമായത.്

തിര്വനത്്പ്രം:നോവിഡ്19നപ്
തിനോധംശക്്മാക്്്ന്്തിട്്്ഭാ
ഗമായി വയ്വസായ വക്പ്്ിന് കീഴി
ടലടൊത്നമഖലാസ്്ാപനംനകര
ളനഡ്ഗസ്്ആനഡ്രാര്്മസയ്്ട്്ിക്്
ല്്സ്(ടകഎസഡ്ിപി)ഹാന്്ഡ്സാ
നികറ്്സര്്ഉതപ്ാേനംഇരട്്ിയാക്്ി.
ഒപ്്ംവിതരണസംവിധാനവം്സജീ
വമാക്്ി.സാനികറ്്സര്്ക്പ്്ികളി
ല്്നിറയക്്്്ന്്തിന്പ്തിയരില്്ി
ങ്്്യനത്്്ംഎത്്ിച്്്.ആേയ്ംസാധാ
രണ ക്പ്്ികളിലായിര്ന്്് വിതര
ണം.ഇനപ്്ള്്,നന്ഡാപ്്നോട്ക്െിയ
ക്പ്്ിഉപനോഗിക്്ാന്്ത്െങ്്ി.അ
രലിറ്്റിട്്്6500നോട്്ില്്സാനി
കറ്്സര്്ഇതിനകംവിതരണം ടെ
യത്.്ഉതപ്ാേനംഇനിയം്വരധിപ്്ി
ക്്ാന്ള്്സൗകരയ്ങ്്ള്്ഏര്്ടപ്്ട്
ത്്്ടമന്്് മനത്്്ി ഇ.പി. ജയരാജന്്

അറിയിച്്്.
പ്തിയതായിഒര്രില്്ിങ്്്ടമ

ഷീന്്ക്െിഎത്്ിക്്്ം.അസംസ്ക്
തവസത്്ക്്ള്ടെക്റവ്പരിഹരി
ക്്ാന്്എകക്സസ് വക്പ്്ില്് നി
ന്്്സപ്ിരിറ്്്ലഭയ്മാക്്്ന്്തിന്ള്്
നെപെികളം്പ്നോഗമിക്്്കയാണ.്
നൊകാനോഗയ് സംഘെനയ്ടെഅം

ഗീകാരമ്ള്്നോര്്മ്ലനപ്കാരമാണ്
സാനികറ്്സര്്തയാറാക്്്ന്്ത.്അ
ത്ടോണ്്്തടന്്നിലവാരമ്ള്്ഉ
തപ്ന്്മാണ.്നിലവിടലനോര്്മ്ല
ട്ക്പ്്ം കാരയ്ക്്മമായ മടറ്്ര്
നോര്്മ്ലയില്്ക്െിസാനികറ്്സര്്
നിരമാണത്്ിന് ഒര്ങ്്്കയാണ്
ടകഎസഡ്ിപി.

ടൊത്വിപണിയില്്100മില്്ി
ലിറ്്ര്് ഹാനഡ് സാനികറ്്സറിന്
150മ്തല്്200ര്പവടരവിലഈ
ൊക്്്ന്്്ണ്്്.എന്്ാല്്,ടകഎസഡ്ി
പിയ്ടെഅരലിറ്്ര്്ഹാനഡ്സാനി
കറ്്സറിന്125ര്പമാനത്മാണ്വി
ല.ഉതപ്ാേനടച്്ലവ്മാനത്മാണ്ഈ
ൊക്്്ന്്ത.്ലാഭംഎന്്പരിഗണന
യില്്ാടത, നമ്്്ടെ ആനോഗയ്രംഗ
ടത്്അെിയത്്രസാഹെരയ്ത്്ില്്
നസവനംഎന്്നിലയിലാണിത.്സ
ര്്ക്്ാര്് ടമഡിക്്ല്് നോടളജ്കളി
ലം്മറ്്്സര്്ക്്ാര്്ആശ്പനത്ികളി
ലം് ഉപനോഗിക്്ാന്്ആവശയ്മായ
ഹാന്്ഡ് സാനികറ്്സറാണ് തയാ
റാക്്ിയത.് വാണിജയ് അെിസ്്ാന
ത്്ില്്ഉതപ്ാേനംത്െങ്്്ന്്തം്പ
രിഗണനയില്ടണ്്ന്്്ം മനത്്്ി പറ
ഞ്്്.

വിപണിയിലലക്്്എത്്ാന്്മകഎസഡ്ിപിസാനിററ്്സര്്

മയസ്ബാങ്്്തട്ാക്്ിലാക്ലോ,ഇന്്റിയാം

ടോച്്ി: ഒര് േിവസടത്്
ബാങ്്് പണിമ്െക്്്ം മറ്്്
ബാങ്്് അവധിേിനങ്്ളം്
കാരണം അട്ത്് ആഴെ്
മ്ന്്്േിവസംമാനത്നമരാജയ്
ടത്്െിലയിെങ്്ളില്്ബാ
ങ്്്കള്്നപ്വര്്ത്്ിക്്്.നക
രളത്്ില്് പണിമ്െക്്് മാ
നത്മാവം്വില്്ന്്.എന്്ാല്്
എെിഎം
രില്്ിങ്്് ഉ
ള്്പ്്െയ്ള്്
നസവനങ്്
ള്് നല്്ക്
ന്്കമ്്നി
കള്്എന്്്നിലപാട്എട്
ക്്്ംഎന്്്വയ്ക്്മാക്്ിയി
ട്്ില്്.10ടൊത്നമഖലാബാ
ങ്്്കള്ടെ ടമഗാലയനപ
ദ്്തിയില്് നപ്തിനഷധിച്്്
അഖിനലത്്്യാ ബാങ്്് എം
നല്്യീസ്അനോസിനയഷ
നം്(എബിഇഎ)അഖിനല
ത്്്യാ ബാങ്്് ഓരീനസഴസ്്
അനോസിനയഷനം് (എ
ഐബിഒഎ)മാര്്ച്്്27നാ
ണ്അഖിനലത്്്യാബാങ്്്പ
ണിമ്െക്്്ആഹവ്ാനം ടെ
യത്ിരിക്്്ന്്ത.്ഈപണി
മ്െക്്ില്്പങ്്്നെരാന്്ബാ
ങ്്്എംനല്്യീസ് ടരഡനറ
ഷന്്ഓഫ്ഇത്്്യയം്തീര്
മാനിച്്്ടവന്്ാണ് റിനപ്്
ര്്ട്്്.
അട്ത്്ആഴെ്,തിങ്്

ളാഴെ്യം് ടൊവ്്ാഴെ്യം്
ഇത്്്യ ഒട്്ാടക ബാങ്്്കള്്
ത്റന്്്നപ്വര്്ത്്ിക്്്ം.എ
ന്്ാല്് ഗ്ഡി പേവ് ഉത്്വ
വം് ടതല്ങ്്്പ്ത്വത്്ര
േിനവം്കാരണംനിരവധി
നഗരങ്്ളില്് ര്ധനാഴെ്
ബാങ്്്കള്്ക്്് അവധിയാ
ണ.്മാര്്ച്്്25ന്നെക്്്ന്്

സന്പ്ിങ് ടര
സ്്്്ിവല്് കാര
ണം ടബംഗള്
ര,് ടെകന്,്
കഹേരാബാദ,്
മം്കബ, നാ

ഗപ്്ര്്ത്െങ്്ിനിരവധിന
ഗരങ്്ളിലം്ബാങ്്്കള്്നപ്
വര്്ത്്ിക്്ില്്.
എന്്ാല്് നകരളത്്ില്്
ഈ അവധി ബാധകമല്്.
വയ്ാഴാഴെ്വീണ്്്ംരാജയ്ത്്്
എല്്ായിെത്്്ംബാങ്്്കള്
ടെനപ്വ്ത്്ിേിവസമായിരി
ക്്്ം.ടവള്്ിയാഴെ് ബാങ്്്
പണിമ്െക്്്മ്ലംമിക്്ബാ
ങ്്ിങ് നസവനങ്്ടളയം്
ബാധിനച്്ക്്ാം.എല്്ാ ടഷ
ഡയ്്ള്്ഡ,്വാണിജയ്ബാങ്്്
കളം്മാസത്്ിടലരണ്്ാമ
ടത്്യം് നാലാമടത്്യം്
ശനിയാഴെ്കളില്് നപ്വ
ര്്ത്്ിക്്ില്്.അതിനാല്്ശ
നിയാഴെ്യം് (മാര്്ച്്് 28)
അവധി േിവസമായിരി
ക്്്ം.

വര്ന്്്,
ബാങ്്്പണിമ്ടക്്്ം
അവധിയം്

വി ല യി ലുു ചാ ഞുുാ ടി 
സവു രുുണം 
ഇ നുു ലല ക ുടി യ ത ു~480
ടോച്്ി:സവ്ര്്ണത്്ിടലനി
നക്്പംക്ട്നപ്്ഴം്വിലയി
ല്്വീണ്്്ംൊഞ്്ാട്്ങ്്ള്്.
ടൊവ്്ാഴച്്്1000ര്പതാ
ഴന്്്വിലഇന്്ടല480ര്പ
ഉയര്്ന്്്.ഇനോടെനകരള
ത്്ില്്വിലവീണ്്്ം30000
കെന്്്.
ഇന്്ടലനഗ്ാമിന്60ര്പയാ
ണ്ഉയര്്ന്്ത.്നഗ്ാംവില
3760ര്പയം്പവന്്വില
30080ര്പയ്മായി.രാജയ്ാ
ത്്രവിപണിയില്്1475
നോളര്്നിലവാരത്്ിനലക്്്
ടൊവ്്ാഴച്്്സവ്ര്്ണവിലഇെി
ഞ്്ിര്ന്്്.അതിടനത്്്െ
ര്്ന്്ാണ്നകരളത്്ിലം്ഇന്്
ടല വിലഇെിഞ്്ത.്എന്്ാ
ല്്പിന്്ീട്1525നോളറിനല
ക്്്വിലഉയര്്ന്്്.ഇതാണ്
നകരളത്്ില്്വിലഉയരാന്
ള്്കാരണം.
ഇനപ്്ള്്1513നോളറി
ലാണ്വയ്ാപാരംനെക്്്ന്്ത.്
ടോനോണകവറസ്ഭീതിയി
ല്്വലിയഅസ്്ിരതയാണ്
വിപണിയില്്നെക്്്ന്്ത.്
ടറന്ക്ഡില്്നിന്്്സവ്
ര്്ണവിലതാടഴടയത്്ിയി
ട്്്ംസവ്ര്്ണവയ്ാപാരനമഖല
യില്്അനക്്മില്്.വിലഉയ
ര്്ന്്നോടെവിവാഹപര്്നച്്
സ്കള്്മാനത്മാണ്ജവ്ല്്റി
കളില്്നപ്ധാനമായം്നെ
ന്്ിര്ന്്ത.്നോവിഡ1്9ഭീ
തിയില്്കല്്്യാണംആനോ
ഷമല്്ാതായന്പ്ള്്കച്്വെം
ക്റഞ്്്.

ടോച്്ി: ടോനോണകവറസ്
ആശങ്് ഓഹരി വിപണികളി
ലം്നപ്തിരലിച്്നോടെനിനക്്
പകര്്സ്രക്്ിതനിനക്്പംഎ
ന്് നിലയില്് സവ്രണത്്ിനല
ക്്്വീണ്്്ംതിരിഞ്്്.കണക്്്
കള്് വയ്ക്്മാക്്്നപ്്ള്് നോ
ള്്ഡ്എകസ്ന്െഞ്്്നന്െഡഡ്ര
ണ്്്കളിനലക്്്ള്്നിനക്്പംഇ
ത്വടരഉള്്തില്്ഏറ്്വം്ഉയ
രത്്ില്്എത്്ി. ടരനര്്വരി
യില്്നോള്്ഡ്ഇെിഎരിനലക്്്
എത്്ിയത1്,483നോെിര്പയ്
ടെനിനക്്പമാണ.്നോള്്ഡ്ഇ
െിഎരിനലക്്്ത്െര്്ച്്യായിനി
നക്്പം എത്്്ന്് നാലാമ
ടത്്മാസമാണിത.്മയ്്െവ്ല്്ര
ണ്്്കള്ടെ സംഘെനയായ
ആംരിലഭയ്മാക്്്ന്്ഏറ്്വം്
പ്തിയകണക്്്കള്്അന്സ

രിച്്് ടരനര്്വരി മാസത്്ില്്
നോള്്ഡ്ഇെിഎരിനലക്്്ടൊ
ത്്ം1,483നോെിര്പയ്ടെനി
നക്്പമാണ് എത്്ിയിരിക്്്
ന്്ത.് മ്ന്്മാസം202നോെിര്
പയ്ടെനിനക്്പമാണ് ഉണ്്ാ
യത.് ഒകന്റ്്ബര്് മാസത്്ില്്
31.45നോെിര്പയ്ടെനിനക്്
പം പിന്്വലിച്് നിനക്്പകര്്
ത്െര്്ന്്്ള്്മാസങ്്ളില്്നോ
ള്്ഡ്ഇെിഎരിടലനിനക്്പം
ശക്്മാക്്ി.ഡിസംബറില്്27
നോെിര്പയ്ടെയം്നവംബറി
ല്്7.68നോെിര്പയ്ടെയം്നി
നക്്പമാണ് നോള്്ഡ് ഇെിഎ
രില്്എത്്ിയത.്നിനക്്പംഉ
യര്്ന്്നോടെനോള്്ഡ്ഇെിഎ
ഫ്കള്്കകകാരയ്ം ടെയ്്്ന്്
ടൊത്്ംആസത്ി7,926നോെി
ര്പയായിഉയര്്ന്്്.

സേവനസേഖലയില്്കൈപൊള്്്ന്്്മൊവിഡ്19:ക്ടം്ബതശ്ീരംഗത്്്

ടോച്്ി:നകരളത്്ിടലഔഷധസസയ്
നമഖലപ്തിയഅവസങ്്ള്്ഒര്ക്്്
ന്്്.സംസ്്ാനത്്്ആയ്ര്്നവേഔ
ഷധനിര്്മാണരാകറ്്്റികള്്ക്്്ആവ
ശയ്മായ ഔഷധസസയ്ങ്്ള്് നല്്ക്
ന്്തിന്ള്് സാധയ്തയാണ് പ്തിയ
വയ്വസായസാധയ്തയായി കര്്ഷക
ര്്ക്്്മ്ന്്ില്്ത്റന്്ിരിക്്്ന്്ത.്
ഇനപ്്ള്്700-ഓളംഔഷധകമ്്

നികളാണ് നകരളത്്ില്ള്്ത.് ഇവ
ര്്ക്്്പലമര്ന്്്കളം്കിട്്്ന്്ില്്.പല
മര്ന്്്കളിലം് ക്തയ്മായ ഔഷധ

നെര്വകളിടല്്ന്്പരാതിയം്വയ്ാപ
കം.ഇതില്്ഏറ്്വം്നപ്ധാനംക്റ്
നത്്ട്്ിയാണ.്
ആേിവാസികളാണ്പലനപ്്ഴം്വ
നങ്്ളില്്നിന്്്ംമറ്്്ംഔഷധസസയ്
ങ്്ള്്നശഖരിച്്്നല്്ക്ന്്ത.്മര്ന്്്
കമ്്നികള്്കിനൊയക്്്്140ര്പവ
ച്്്നല്്കം്.ഔഷധനമഖലയക്്്്മാ
നത്ംഏകനേശം1200െണ്്ക്റ്നത്്
ട്്ിനവണം.സംസ്്ാനസര്്ക്്ാരി
ട്്്കീഴില്ള്്"ഔഷധി'മാനത്ം150െ
ണ്്ക്റ്നത്്ട്്ിവാങ്്്ന്്്ണ്്്.തളിപ്്

റമ്്ില്്80ഏക്്റില്്ക്റന്ത്ട്്ിമാ
നത്ംക്ഷിടെയ്്്ന്്തിന്ള്്പദ്്തി
ക്്്ര്പംടോട്ത്്്കഴിഞ്്്.സം
സ്്ാനത്്്1500നോെിര്പയ്ടെഔ
ഷധവയ്ാപാരമാണ്നെക്്്ന്്ത.്ഇ
തില്്30മ്തല്്40ശതമാനംവടരഔ
ഷധസസയ്ങ്്ള്ടെമ്ലയ്മാണ.്അമ്
ലയ്മായ പച്്മര്ന്്്കള്്ക്്് കട്ത്്
ക്്ാമവം്വന്്വിലയ്മാണ.്ഓരില,
മ്വില,പയ്്ാനി,കാതിരിനവര,്ക്വ
ളം, ക്മിഴ,് ടോട്ത്്്വ എന്്ിവ
ടോന്്്ംകിട്്ാനില്്.

പ്വാംക്ര്ന്്ില,കകനോന്്ി,
മ്ക്്്റ്്ി, തിര്താളി, നിലപ്്ന, വി
ഷണ്്നക്ാത്്ി,മ്യല്്ടെവിയന്്ത്െ
ങ്്ിയവയം്അനയ്ംനിന്്്.ഇതിന്പ
രിഹാരം കാണാന്് ഔഷധസസയ്
നോര്്ഡിന്കഴിയ്ന്്ില്്.അത്ടോ
ണ്്്തടന്്പലഔഷധങ്്ളിലം്വി
ധിനപ്കാരമ്ള്്മര്ന്്്കള്്നെര്ന്്ി
ടല്്ന്്പരാതിയ്ണ്്്.
അഞ്്്വര്്ഷംമ്മ്്്നേശീയഔഷ
ധസസയ് നോര്്ഡിട്്് സഹായ
ന്ത്ടെ 10.36 നോെിയ്ടെപദ്്തി

നപ്ഖയ്ാപിച്്്.ഇതില്്1.25നോെിയ്ടെ
പദ്്തിമാനത്നമ ത്െങ്്ിയ്ള്്്. അ
തം് വിജയിച്്ില്്. തിര്വനത്്പ്ര
ടത്്അഗസത്യ്വനത്്ില്്ആേിവാ
സിനമഖലയില്്ഔഷധക്ഷിനെത്്ാ
ന്്2017-ല്്ജില്്ാഭരണക്െംപദ്്തി
തയാറാക്്ി. ശതാവരി, കസത്്രി മ
ഞ്്ള്്,തിപ്്ലി,കറ്്ാര്്വാഴത്െങ്്ിയ
വ ക്ഷിടെയ്്ാനായിര്ന്്് പദ്്തി.
എന്്ാല്്,വിജയിച്്ില്്.സവ്കാരയ്സംര
ഭകടരക്ട്തലായിഇെടപട്ത്്ാന്്
ഇത്്വണസര്്ക്്ാര്്നശ്മിക്്്ന്്ത.്

പ്രിയസാധയ്രയായിക്റ്ലത്്ട്്ിയം്ആയ്വലവദഔഷധങ്്ളം്

സവ്ര്്ണത്്ിലലക്്്വീണ്്്ം
നിലഷ്്പംഒഴ്ക്ന്്്

മം്കബ:ടോവിഡ്ഭീതിയ്ടെ
ആഘാതത്്ില്് ത്െര്്ച്്യായ
മ്ന്്ാംേിവസവം്ഇത്്്യന്്ഓ
ഹരിവിപണിയില്്ഇെിവ.്ടസ
ന്്ടസക്സ്1,709.58നൊയി്്്്
അഥവാ 5.59 ശതമാനം ഇെി
ഞ്്്28,869.51ല്് എത്്ി.നി
ഫറ്്്ി498.25നൊയി്്്്അഥവാ
5.56 ശതമാനം ഇെിഞ്്്
8,468.80ല്്എത്്ി.ഏകനേശം
392ഓഹരികള്്മ്നന്്റി,1947
ഓഹരികള്്ഇെിഞ്്്,146ഓ
ഹരികള്്മാറ്്മില്്.
സീഎ്്്ര്്കെന്്ടമ്്്്,ഒ

എന്്ജിസി,ടയസ്ബാങ്്്,ഐ
െിസി, എസബ്ിഐ എന്്ിവ
നിഫറ്്്ിയില്്മികച്്നനട്്മ്ണ്്ാ
ക്്ിയനപ്്ള്്ഇന്്ഡസ്ഇന്്ഡ്
ബാങ്്്, ഭാരതി ഇന്്നര്ാടറ്്ല്്,
ടോട്്ക്മഹീനദ്്്ബാങ്്്,ബജാജ്
രിനാന്്സ,്പവര്് നഗ്ിഡ്നോ
ര്്പ്്നറഷന്് എന്്ിവയാണ് ന
ഷ്്ം.

ഓഹരി
വിപണിയില്്ഇടിവ്

നയ്്ഡല്്ഹി: രണ്്ായിരംര്പ
യ്ടെനോട്്്കള്്പിന്്വലിക്്ാ
ന്് തീര്മാനമില്്ന്്് നകനദ്്്സ
ര്്ക്്ാര്്പറയ്നപ്്ഴം്പ്തിയ
നോട്്്കള്് അച്്െിക്്ാന്് നി
ര്്നേശംനല്്കിയിട്്ില്്.ഇത്വ
ടര 7.4 ലക്്ം നോെി യ്ടെ
2000 ത്്ിട്്് നോട്്്കളാണ്
നപ്ി്്്് ടെയത്് വിതരണം ടെ
യത്ിട്്്ള്്ത.്ഈവര്്ഷംഇത്
വടരപ്തിയനോട്്്കള്്നപ്ി്്്്
ടെയ്്ാന്് തീര്മാനമായിട്്ില്്.
എന്്ാല്്2000നോട്്ിട്്് നപ്ി
്്്ിങ്നിര്്ത്്ിവയക്്്്ന്്തിന്
ള്്ഒര്തീര്മാനവം്എട്ത്്ി
ട്്ിടല്്ന്്്നകനദ്്്ധനകാരയ്സഹ
മനത്്്ിഅന്രാഗ്താക്്്ര്്വയ്
ക്്മാക്്ി. നകനദ്്്സര്്ക്്ാര്്
2000 നോട്്ിട്്് അച്്െി നി
ര്്ത്്ിടയന്്്ം എസബ്ിഐ
അെക്്മ്ള്് ടൊത്നമഖാല
ബാങ്്്കള്്2000ത്്ിന്പകരം
500,200 നോട്്്കള്്ക്്് മാനത്ം
നവണ്്ിഎെിഎംടെസ്്്്്കള്്പ്
നനക്മീകിരക്്്ന്്്ടവന്്്ംവാ
ര്്ത്്കള്ണ്്ായിര്ന്്്.എന്്ാ
ല്് ഇത്്രത്്ിടൊര് തീര്മാ
നവം്എട്ത്്ിട്്ിടല്്ന്്ാണ്സ
ര്്ക്്ാര്് വയ്ക്്മാക്്്ന്്ത.്
കകകാരയ്ംടെയ്്ാന്ള്്എള്
പ്്ത്്ിട്്്ഭാഗമായി2000ന്പ
കരമായി 500,200 നോട്്്ക
ള്്ക്്് അന്നോജയ്മാകം് വി
ധംഎെിഎംടമഷീന്കള്്പ്
നഃനക്മീകരിക്്ണടമന്്് എ
സബ്ിഐ യം് ഇത്്്യന്് ബാ
ങ്്്ം നിര്്നേശം നല്്കിയിര്
ന്്്. എന്്ാല്് ഇത് സൗകരയ്
ടത്്കര്തിമാനത്മാടണന്്ാ
ണ്നിലപാട.്

2000 പ ുതി യ 
നോ ടു്ു അ ചുു ടി കുുാ നുു 
തീ ര ുമാ ന മി ലുു

ലോകമെമ്്ാട്മ്ള്്
സര്്ക്്ാര്കള്്ൊന്്്യവിര്ദ്്
പാമക്്ജ്കള്്നടപ്്ാക്്്കയാണ.്
പലിശനിരക്്്
ക്റച്്ത്മൊണ്്്ൊതര്ൊയില്്.
ധനക്്മ്്ിഉയര്്ന്്ാലം്
മെലവ്വരധിപ്്ിക്്ണം.
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കകാറോണസ്്ിരീകരിച്്മാഹിസവ്റേശിനിയ്കടസഞ്്ാരപഥത്്ില്്കപട്്ൈര്്റൊഴിറക്്ട്ബീച്്്ആസപ്നത്ിയില്്എത്്ിയറപ്്ള്്
റോകറ്്്രമാരപരിറോധിക്്്ന്്്. ത്ശ്രകകഎസആ്രടിസിസ്്്്ാൻഡിലആറോഗയ്നപ്ൈരത്്കരഅണൈ്ിമ്ക്്ലായനിൈിതരണംകചയ്്്ന്്്.

ചാലക്്്ടി:കൊറോണകക്്തി
റരനപ്തിറോധനപ്ൈര്്ത്്നങ്്
ള്മായിപിക്്്കപാലീസം്.ചാല
ക്്്ടിവന്പൈറ്്്ബസ്സ്്്്ാൻഡ്
പരിസരത്്്നടത്്ിയപരിപാ
ടിയില്്പകക്്ട്ത്്്ന്റ്കണ
ക്്ിന് റപര്്ക്്്ഹാ്്്് ൈാഷം്
മാസ്ക്്്കളം്ൈിതരണംകച
യത്.്രണ്്്വകഅമ്്ചാരിറ്്
ബിള്്നട്സ്്്്ിക്്്സഹായറത്്
കടയാണ് പാരിപാടി സംഘടി
പ്്ിച്്ത.്ചടങ്്ില്്കൈച്്്കൈള്്ി

ക്്്ളങ്്രയ്ള്്പത്്ാംക്്ാസ്
ൈിേയ്ാര്്ത്്ിക്്ായി പഠന സ
ഹായ ൈിതരണവം് നടത്്ി.
ക്ട്്ിയ്കട ത്ടര്് ൈിേയ്ാഭയ്ാസ
പഠന കചലവം്അമ്് ചാരിറ്്
ബിള്് നട്സ്്്്്ഏകറ്്ട്ത്്്. പരി
പാടിക്്്പിക്്്കപാലീസ്സീനി
യര്്സിപിഒമാരായവഷലപി.
എം,സ്നിതപി.എസ,്ഇ.പി.
മിനി,ഷാലി,കജന്്ിറോസഫ,്
റബബി കക. എ.ത്ടങ്്ിയൈര്്
റനത്തവ്ംനല്്കി.

രൊഴിരുകുടു4967രരർുു
നിരീകുുണതുുിലുു
റൊഴിറ്ക്ട:് കകാറോണ നപ്
തിറോധ നപ്ൈര്്ത്്നത്്ിക്്്
ഭാഗമായി ജില്്യില്്പ്ത്താ
യി809റപര്്ഉള്്കപ്്കടആകക
4967റപര്്നിരീക്്ണത്്ില്
കണ്്ന്്്ജില്്ാകലകറ്്്ര്്അറി
യിച്്്. ഐകോറലഷൻ്് ൈാ
ര്്ഡില്്കമഡിക്്ല്്റൊകളജി
ല്്രണ്്്റപരം്ബീച്്്ആശ്പ
നത്ിയില്്ആറ്റപരം് ഉള്്കപ്്
കടആകകഎട്്്റപരാണ്നിരീ
ക്്ണത്്ില്ള്്ത.് കമഡിക്്
ല്് റൊകളജില്് നിന്്് ആറ്
റപകരയം് ബീച്്് ആശ്പനത്ി
യില്്നിന്്്നാല്റപകരയം്ഉ
ള്്കപ്്കട പത്്് റപകര ഡി
സച്ാര്്ജ്്്കചയത്.്ആറ്നസ്
ൈ സാംപിള്് പരിറോധന
യക്്്് എട്ത്്് അയച്്ിട്്്ണ്്്.
ആകക116സാംപിള്കള്്പരി
റോധനയക്്്്അയച്്തില്്108
എണ്്ത്്ിക്്് പരിറോധനാ
ഫലംലഭിച്്്.എല്്ാംകനഗറ്്ീവ്
ആണ.്ഇനിഎട്്്റപര്കടപരി
റോധനാഫലം മാനത്റമ ലഭി
ക്്ാൻ്്ബാക്്ിയ്ള്്്.
ആറോഗയ് ൈക്പ്്് മനത്്്ി കക.
കകവശലജനടത്്ിയസം് 
ൈീഡിറോറൊണ്്ഫറൻ്്സില്്
ഡി.എം.ഒ.യം് അഡീഷണല്്
ഡി.എം.ഒ മാരം്, ഡി.പി.എം.
ഉംപകക്്ട്ത്്്.ജില്്യില്്നട
ക്്്ന്്കൊറോണനപ്തിറോധ
നപ്ൈര്്ത്്നങ്്ള്് അൈറോക
നംകചയത്.്കൊറോണയ്മാ
യിബന്്കപ്്ട്്്ആംബ്ലൻ്്സി
റലക്്് നിറോഗിച്് വന്ഡൈ
ര്്മാര്്ക്്്പരിശീലനംനല്്കി.
ക്ടാകതസം്ൈീഡിറോറൊ
ണ്്ഫറൻ്്സില്കട ജില്്യികല
സാമ്ഹിക ആറോഗയ്റകനദ്്്
ങ്്ളികലജീൈനക്്ാര്്ക്്്ജില്്ാ

കമഡിക്്ല്്ഓഫീസര്്റോ.ജ
യനശ്ീ.ൈി യ്കടറനത്തവ്ത്്ി
ല്്പരിശീലനംനല്്കി.അഡി.
ഡി.എം.ഒ.മാരായറോ.എൻ്്.
രാറജനദ്്്ൻ്്,റോ.ആശാറേൈി
എന്്ിൈര്് നിര്്റേശങ്്ള്് ന
ല്്കി.ജില്്ാതലത്്ില്്തയ്്ാറാ
ക്്ിയ റോസ്്്്റ്കളം് ബിറ്്്
റോട്്ീസ്കളം് ൈിൈിധ കീഴ്
സ്്ാപനങ്്ള്്ക്്് ൈിതരണം
കചയത്.് കമ്്്ല്് കഹല്്ത്്്
കഹല്്പ്്്വലനില്കട 12 റപ
ര്്ക്്് കൗണ്്സിലിങ് നല്്കി.
ൈാര്്ഡ് തലത്്ിലം് പഞ്്ായ
ത്്് തലത്്ിലം് റോധൈ
ല്്ക്്രണ നപ്ൈര്്ത്്നങ്്ള്്
ത്ടര്ന്്തായിഡി.എം.ഒഅ
റിയിച്്്.

രാലകുുാടു309രരർുു
നിരീകുുണതുുിലുു
പാലക്്ാട് : `കൊറോണയ്മാ
യിബന്്കപ്്ട്്്ജില്്യില്്309
റപരാണ് ആശ്പനത്ികളിലം്
ൈീട്കളില്മായി  നിരീക്്ണ
ത്്ില്ള്്ത.്280റപര്്ൈീട്ക
ളിലം്15റപര്്ജില്്ാആശ്പ
നത്ിയിലം്,4റപര്്മണ്്ാര്്ക്്ാട്
താല്ക്്്ആശ്പനത്ിയിലം്10
റപര്് ഒറ്്പ്്ാലംതാല്ക്്് ആ
ശ്പനത്ിയിലം്നിരീക്്ണത്്ി
ലാണ.്ആര്കടയം്ആറോഗയ്
നിലയില്്ആശക്്റൈകണ്്ന്്്
ജില്്ാ കമഡിക്്ല്് ഓഫീസര്്
അറിയിച്്ിട്്്ണ്്്.ഇത്ൈകര110
സാമ്്ിള്കള്്അയച്്തില്്77
ഫലങ്്ളം്കനഗറ്്ീൈാണ.്ആ
കക543റപരാണ്നിരീക്്ണ
ത്്ില്് ഉണ്്ായിര്ന്്ത.് ഇതി
ല്്234റപര്കടനിരീക്്ണകാ
ലയളവ് പ്ര്്ത്്ിയാക്്ിയിട്്്
ണ്്്.899റോണ്്റൊള്കള്്ക
ണ്്റന്ടാള്് റ്മിറലക്്് ൈന്്ിട്്്
ണ്്്.

മാള:കൊറോണവൈറസ്ബാധപക
ര്ന്്സാഹചരയ്ത്്ിലറകരളംകര്
തറോകടയ്ള്്റോഗനപ്തിറോധനട
പടികള്കടഭാഗമായിമാളയികലകോ
ത്നപ്ൈരത്്കര്കടറനത്തവ്ത്്ില
ൈയ്ക്്ിശ്ചിതവ് റോധൈലക്്രണ
വം്റോപ്്്ഉപറോഗിച്്്വകകഴ്ക്
ന്്തിന്റൈണ്്നക്മീകരണങ്്ളം്മാള
ടൗണിലസംഘടിപ്്ിച്്്. കോത്ജന
റോധൈലക്്രണപരിപാടി റോഷ
ൻ ഉപറോഗിച്്് വക കഴ്കി മാള
റോലീസ്സബ്ഇൻസക്പകറ്്്രഎൻ.
ൈി.ോസൻഉതഘ്ാടനംകചയത്്.മ്

ഖയ്മനത്്്ിയ്കടയം്ആറോഗയ്ൈക്പ്്ി
ക്്്യം് റോലീസിക്്്യം്നിരറദ്്ശ
ങ്്ളപാലിക്്്ക.ജാനഗ്തറോകടസാ
മ്ഹയ്അകലംപാലിക്്ണകമന്്്ഉല
ഘാടനചടങ്്ിലസറദ്്ശംനലകിയ
എസ്ഐ.ോസൻപറഞ്്്..മാളറോ
ലീസ്റോഗനപ്തിറോധനത്്ിക്്്ല
ഘ് റരഖയം് ൈിതരണം കചയത്.്
കോത്നപ്ൈരത്്കരായ േിലീപ് പര
റമശവ്രൻ,റോയ്റൊലംറഞ്്രി,ൈി
റോദ് ൈിതയത്്ില, റോഷി കപറര
പ്്ാടൻ,നിഷാദ്മാള,എന്്ീൈരനപ്ൈര
ത്്നങ്്ളക്്്റനത്തവ്ംനലകി.

കൊറോണ:തശൃരൃിൽ
നിരീക്്ണത്്ിൽ3088പേർ
ത്ശ്ര:കകാറോണനപ്തിറോ
ധത്്ിക്്് ഭാഗമായി ജില്്യി
ലആകകനിരീക്്ണത്്ില്
ളളത് 3088 റപരാകണന്്് ജി
ല്്ാ കലകറ്്്രഎസ്ഷാനൈാ
സ്ൈാരത്്ാസറമ്്ളനത്്ില
അറിയിച്്്.3053റപരൈീട്ക
ളിലം്35റപരആശ്പനത്ിക
ളില്മാണ്നിരീക്്ണത്്ില്
ളളത.്പത്്് റപകരബ്ധനാ
ഴച് (മാരച്്് 18) പ്ത്തായി
ആശ്പനത്ിയില നപ്റൈശിപ്്ി
ച്്്. നിരീക്്ണത്്ില്ണ്്ായി
ര്ന്്13റപകരഡിസച്ാരജ്്്
കചയത്.്ബ്ധനാഴച്20സാം
പിള്കളപരിറോധനയക്്്ാ
യിഅയച്്്. ഇത് ൈകര 336
സാംപിള്കളാണ്ആകകഅ
യച്്ത.്ഇതില308എണ്്ത്്ി
ക്്്യം് ഫലം ലഭിച്്്. ബ്ധ
നാഴച് ലഭിച്് 28 എണ്്ത്്ി
ക്്്യം് ഫലം കനഗറ്്ീൈാണ.്
ത്ശ്രകമഡിക്്ലറൊകളജി
കലവൈറോളജിഇൻസ്്്്ിറ്്്യ്ട്്ി

ലപരിറോധിച്്ഏഴ്സാംപി
ള്കളം് ആലപ്്്ഴയില പരി
റോധിച്് 21 സാംപിള്കളം്
കനഗറ്്ീൈാണ.്
ൈര്ന്് രണ്്ാഴച് റൊൈിഡി
ക്്് സമ്ഹൈയ്ാപനത്്ിന്
സാധയ്തയ്ളളതിനാല ൈള
കരയധികംനശ്ദ്്യം്ജാനഗ്ത
യം്പ്ലരറ്ത്ണ്്ത്കണ്്ന്്്
കലകറ്്്രപറഞ്്്.ശക്്മായ
സാമ്ഹയ്നിയനത്്്ണം പ്ലര
ത്്ണം.ഈ സാഹചരയ്ത്്ി
ലജ്മാമസജ്ിദ്കളികലകൈള
ളിയാഴച്നമസ്ക്്ാരവം്നക്ി
സത്യ്ൻ റേൈാലയങ്്ളികല
ഞായറാഴച് നപ്ാരത്്നയം്
അട്ത്്രണ്്ാഴച്റ്ത്ക്്്ക
ഴിയ്ന്്തം് ഒഴിൈാക്്ണകമ
ന്്്ജില്്ാകലകറ്്്രഅഭയ്രഥി
ച്്്.ജനങ്്ളഒത്്്റചര്ന്്ത്
ഒഴിൈാക്്ിആരാധനകളചട
ങ്്്മാനത്മായിനടത്്ാനാണ്
അഭയ്രത്്ന.ഇക്്ാരയ്ത്്ില
ൈിൈിധമത-സാമ്ോയികറന

താക്്ള്മായിനടത്്ിയചരച്്
യിലഅൈരഅന്ക്ലമായാ
ണ്നപ്തികരിച്്കതന്്്കലകറ്്്
രപറഞ്്്.
റൊൈിഡിക്്് പശ്്ാത്്ല
ത്്ിലപാലിറയക്്രറോളപ്്ാ
സയികല റോളപിരിവ് താല
ക്്ാലികമായി നിരത്്ികൈ
യ്ക്്്ന്്തിന്റൈണ്്ിഗതാഗ
തൈക്പ്്്കസനക്ട്്റിക്്്കത്്്
നലകി.റകനദ്്്സരക്്ാരസാ
നിവറ്്സര, ഗ്്ൗസ,് മാസ്ക്
എന്്ിൈആൈശയ്സാധനപട്്ി
കയില ഉളകപ്്ട്ത്്ി ൈി
ജ്്ാപനംഇറക്്ിയതായിക
ലകറ്്്രഅറിയിച്്്.ജില്്യില
പരമാൈധിസാനിവറ്്സരഉ
ലപാേിപ്്ിച്്് ൈിതരണം നട
ത്്ാനാണ്നശ്മം.ഇത്ഉലപാ
േിപ്്ിക്്്ന്്തിന്വലസൻസ്
ളളസ്്ാപനങ്്ളിലനിന്്്ൈി
ലനിശ്്യിച്്്ൈിതരണക്്ാര
ൈഴികോത്ജനങ്്ളക്്്ലഭയ്
മാക്്ാൻ നടപടി സവ്ീകരി

ക്്്ം.ഇറൊകടക്റഞ്്ൈില
യില സാനിവറ്്സര ലഭയ്മാ
വം്. ത്ണി കൊണ്്് മാസ്ക്
നിരമ്്ിക്്്ന്്തിന്ളള നശ്മം
ആരംഭിച്്ിട്്്ണ്്്. ഇതിനായി
ധാരാളംത്ണികളസംഭാൈ
നയായിലഭിക്്്ന്്്ണ്്്.
ജില്്യികലനഗ്ാമപഞ്്ായത്്്
കളികല1465ൈാരഡ്കളിലം്
ൈാരഡ്കമ്്ിറ്്ിര്പീകരിച്്ിട്്്
ണ്്്.പഞ്്ായത്്്കളികലനട
ക്്ാനിരിക്്്ന്് കോത്റോ
ഗം,ആറോഷംഎന്്ിൈസം
ബന്്ിച്്ൈിൈരങ്്ളറശഖരി
ച്്ിട്്്ണ്്്.
ജില്്ാ കണറന്ടാള കസല്്ിറല
ക്്്ബ്ധനാഴച്553റപരൈി
ളിച്്്.984റപരക്്്കൗണസി
ലരമാര ൈഴി കൗണസിലിങ്
നടത്്ി. ജില്്യികല നപ്ധാന
റകനദ്്്ങ്്ളിലആറോഗയ്ൈക്
പ്്് സ്നക്ീനിംഗ് കയ്ാമ്്്കളം്
കഹലപ്്്ഡസ്ക്്്കളം്ആരം
ഭിച്്്.കറയിലറൈറസ്്്്ഷന്ക

ളിലം്ബസ്സ്്്്ാൻഡ്കളിലം്
സ്നക്ീനിംഗ്നടത്്്ന്്്ണ്്്.
ഉത്്റരത്്്യൻസ്്ലങ്്ളസ
ദ്്രശിച്്റശഷംപനിബാധിച്്്
കാരഷികസരൈകലാശാലയി
ലമടങ്്ികയത്്ിയൈിേയ്ാരഥി
അജിത്്ികനആറോഗയ്ൈക്
പ്്ിക്്്നിരറദ്്ശംലംഘിച്്തി
കനത്ടരന്്്കൊല്്ത്്്കവ്ാറ
ക്്്യിനിലനപ്റൈശിപ്്ിച്്്.നി
രീക്്ണത്്ിലകഴിയാൻആ
റോഗയ്ൈക്പ്്് നലകിയനിര
റദ്്ശം മറികടന്്് ൈീട്്ിറലക്്്
റോവ്കയായിര്ന്് ൈിേയ്ാര
ഥികയത്ശ്രജില്്ാകലകറ്്്ര
എസ്ഷാനൈാസിക്്്സറദ്്
ശക്ത്ത്ടരന്്് കൊല്്ം ജി
ല്്ാ കലകറ്്്ര കന്ടയിനിലനി
ന്്്ഇറക്്്കയായിര്ന്്്.ൈാ
രത്്സറമ്്ളനത്്ിലഡിഎം
ഒ(ആറോഗയ്ം)റോ.കകകജ
റീന,ഡിഎംഒ(ഐഎസഎ്ം)
റോ.പിആരസലജക്മാരി
എന്്ിൈരം്പകക്്ട്ത്്്.

ല്പേക്്്
ദിപേയിൻ
ക്യാംരയിൻ
പാലക്്ാട:് കകാറോണ നപ്തി
റോധനപ്ൈര്്ത്്നത്്ിക്്്ഭാഗ
മായിറന്ബക്്്േികചയിൻ്്കയ്ാം
പയിന്മായി ജില്്യില്് സം
സ്്ാന യ്ൈജനറക്്മ റോ
ര്്ഡ്രംഗത്്്.ജില്്ായ്ൈജനറക
നദ്്്ത്്ിക്്് ആഭിമ്ഖയ്ത്്ില്്
ആറ്റകനദ്്്ങ്്ളിലാണ്റന്ബക്്്
േികചയിൻ്്കയ്ാംപയിൻ്്നടത്്ി
യത.് ൈരം് േിൈസങ്്ളിലം്
കയ്ാംപയിൻ്്നടത്്്ം.ത്ത്്ാല
ൈറട്്നാട്ഗൈ.ൈി.എച്്്.എസ.്എ
സ്സ്ക്ളില്്നടത്്ിയകയ്ാംപ
യിനില്്പട്്ിത്്റനഗ്ാമപഞ്്ായ
ത്്് നപ്സിഡ്്്്സ്ജാത, സം
സ്്ാന യ്ൈജനറക്്മ റോ
ര്്ഡ്അംഗംഅഡവ്.ൈി.പി.റജി
ന,ജില്്ായ്ത്്്റന്പാനഗ്ാംഓഫീ
സര്്എം.എസ.്ശക്്ര്്എന്്ിൈര്്
പകക്്ട്ത്്്.ഗൈ.ൈി.എച്്്.എസ.്
എസ.് ക്ന്്ത്്റയില്് നടന്്
കയ്ാംപയിനില്്ൈാണിയംക്ളം
നഗ്ാമപഞ്്ായത്്് നപ്സിഡ്്്്
എം.നപ്ിയ,യ്ത്്്റൊ-ഓര്്ഡി
റനറ്്ര്്മാരായപി.സ്ധീഷ്്,നശ്ീ
ജിത്്്ൈിൈിധയ്ത്്്ക്്ബ്്്നപ്തി
നിധികള്കട റനത്തവ്ത്്ില്്
കയ്ാംപയിൻ്്നടന്്്
കൊടകര: റൊൈിഡ-്19നിയ
നത്്്ണനപ്ൈരത്്നങ്്ള്കടഭാ
ഗമായി റന്ബക്്് േി കചയിൻ
കയ്ാംപയിൻകൊടകരനഗ്ാമപ
ഞ്്ായത്്്,നപ്ാഥമികആറോഗയ്
റകനദ്്്ം,ൈിൈിധസ്്ാപനങ്്ള,
ജനവമനത്ിറോലീസ്എന്്ിൈ
ര്കട സഹകരണറ്ത്കട പ
ഞ്്ായത്്ിക്്് ൈിൈിധസ്്ല
ങ്്ളിലആരംഭിച്്്. കൊടകര
പി.എച്്്.സി.യിലകോത്ജന
ങ്്ളക്്്വകകഴ്ക്ന്്തിനാ
യ്ള്്ഏരകപ്്ട്ത്്ിയസംൈി
ധാനംകൊടകരനഗ്ാമപഞ്്ായ
ത്്്നപ്സിഡ്്്്പി.ആര.നപ്സാ
േൻഉലഘാടനംകചയത്.്ആ
ശ്പനത്ിയിലഎത്്്ന്്സമയ
വം്തിരികകറോക്ന്്സമയ
വം്റോഗികളവകകളകഴ്
ക്ന്്ശീലംഉണ്്ാകണകമന്്്ം
വകകള കഴ്ക്ന്്തില്കട
റോഗൈയ്ാപനം ഒര്പരിധിൈ
കര തടയാനാകം് എന്്്ം കമ
ഡിക്്ല ഓഫീസര റോ. േീ
പത്ിരാജ്അറിയിച്്്.
പാലക്്ാട:് റന്ബക്്് േി കചയി
ൻ്്ക്്്ഭാഗമായിജില്്ാപഞ്്ായ
ത്്്ഓഫീസിന്മ്ൻ്്ൈശത്ആ
രംഭിച്്കഹല്്പ്്്കഡസ്ക്റൊ
ര്്ണര്്ജില്്ാപഞ്്ായത്്്നപ്സി
ഡ്്്്അഡവ്.കക.ശാത്്ക്മാരി
ഉല്്ഘടനംകചയത്.്കസനക്ട്്റി
കക.സിസ്നബ്ഹ്്ണയ്ൻ്്,പി.ഡ
ബ്്്യ.്ഡി കചയര്്മാൻ്് പി.കക.
സ്ധാകരൻ്്, ജില്്ാ പഞ്്ായ
ത്്്അംഗംയ്രാജറോപാല്്,
ഫിനാൻ്്സ്ഓഫീസര്്,ജ്നിയ
ര്്സ്നപ്ണ്്്മാര്്, ജീൈനക്്ാര്്
എന്്ിൈര്്പകക്്ട്ത്്്.
ഇരിങ്്ാലക്്്ട: വന്ബക്്് േി 
കചയിൻ്്കയ്ാംപയിക്്്ഭാഗമാ
യിറോയ്സ്സ്ക്ളിന്സമീപ
ത്്ായിഒര്മ്് മാര്്ട്്ിന്മ്ന്്ി
ല്് വകകള്് കഴ്ക്ന്്തിന്
ള്്സൗകരയ്ംഒര്ക്്ി.നഫ്ണ്്്സ്
റോകറൈര്്ചാരിറ്്ബിള്് നട്സ്്്്ി
ക്്് ആഭിമ്ഖത്്ിലാണ് സം
ൈിധാനം ഒര്ക്്ിയിരിക്്്ന്്
ത.്ഇരിങ്്ാലക്്്ടഡി.വൈ.എ
സപ്ി.റഫമസ്ൈര്്ഗ്്ീസ്വകക
ള്് കഴ്കി ഉദഘ്ാടനം നിര്്ൈ
ഹിച്്്.നഫ്ണ്്്സ്റോകറൈര്്നപ്
ൈര്്ത്്കര്് പകക്്ട്ത്്്. ഹാ
ൻ്്ഡ്ൈാഷം്സാനിറ്്കറസറം്
മാസ്ക്്്ം റോധൈതക്രണ
റോട്്ീസം്ൈിതരണംകചയത്.്

കെഎസഇ്ലിമിറ്്ഡ്ഇരിങ്്ാലക്്്ടമ്നിസിപ്്ൽഓഫീസ്റോഡില്ള്്ഹൗസ്ഓഫ്കപ്രാവിഡൻ
സിൽനൽെിയറോളാർപ്്ാന്്്ികന്്്ഉദഘ്ാടനംകെഎസഇ്ലിമിറ്്ഡ്മാകനജിങ്ഡയറകറ്്്ർഎ.രി.
റോർജ്നിർവഹിക്്്ന്്്.

പാലക്്ാട:് കഞ്്ാ
വ്കചടിൈളര്്ത്്ിയ
ആള്്അറസ്്്്ില്്.മ്
ണ്്റക്്ട് അയ്്പ്്
ൻ്്കാവ്കരിക്്രപ്്്
ള്്ിയില്് അന്പ്
(220 ആണ് അറ
സ്്്്ിലായത.്ഇയാകള
ജില്്ാ ലഹരിൈിര്
ദ്് സ്കവ്ാഡ് പിടി
ക്ട്കയായിര്ന്്്.
ഇയാള്കട ഒപ്്ം ക
ഞ്്ാവ് കചടി ൈള
ര്്ത്്ാൻ്്റനത്തവ്ംന
ല്്ക്ന്്പറത്്ളംറകസ്കളി
കലനപ്തിയായഷിബ്എന്്യാ
ളം്ഷാന്വം്ഓടിരക്്കപ്്ട്്്.
പാലക്്ാട് ടൗണിറോട് റച
ര്്ന്്മ്ണ്്റക്്ട്്ാണ്ൈളര്്ച്്എ
ത്്ിയ12കഞ്്ാവ്കചടികള്്ൈ
ളര്്ത്്ിയിര്ന്്ത.്സവ്കാരയ്ൈയ്

ക്്ിയ്കടഅറി
ൈില്്ാകത ആ
ണ്താല്്ക്്ാലി
കകഷഡ്തയ്്ാ
റാക്്ിഅൈികട
മദ്്്യം,കഞ്്ാവ്
എന്്ിൈ ഉപ
റോഗിക്്ന്്ത.്
ഇത്ൈകരആ
ര്കടയം് നശ്ദ്്
യില്്കപടാകത
നനച്്്ൈളര്്ത്്്
കയാണിൈര്്.പിടി
യിലായ നപ്തിയി

ല്് നിന്്് കഞ്്ാവ് പാക്്റ്്്ക
ളം്കകണ്്ത്്ി.പാക്്റ്്്ഒന്്ിന്
300ര്പനപ്കാരംൈിേയ്ാര്്ത്്ി
കള്്ക്്് ചില്്റ ൈില്്പ്്ന നട
ത്്്കയാണ്എന്്്സമ്്തിച്്്.
രക്്കപ്്ട്്നപ്തികള്്ക്്ായിഅ
റന്വഷണംത്ടങ്്ി.

കകാരോണ:
കസമിനാർുുമാറുുിവചുുു
പാലക്്ാട:് കൊൈിഡിക്്് പ
ശ്്ാത്്ലത്്ില്്നിയമസഭയ്
കടകസ്്്ര്്റോര്്പാര്്ലകമ്്്
റിസ്്്്ഡീസിക്്്യം്റകരളറസ്്്്
റ്്്റോര്്മര്്എംഎലഎറോറ
ത്്ിക്്്യം് സംയ്ക്്ാഭിമ്
ഖയ്ത്്ില്്20ന്നിയമസഭാസ
മ്ച്്യത്്ികലബാക്്്വറ്്്ഹാളില്്
'ഇത്്്യൻ്്ഭരണഘടനയം്ജനാ
ധിപതയ്വം്'എന്്ൈിഷയത്്ി
ല്് നടത്്്ൈാനിര്ന്് കസമി
നാര്്മാറ്്ിൈച്്്.

സ്വകാര്യവ്യക്്ിയ്പടരറമ്്ില്്കഞ്്ാവ്
പേടിവളർ്്ത്്ിയആള്്അറസ്്്്ില്്

അറസ്്്്ിലായപര്തി

മലപ്്്റം: കകാറോണൈയ്ാപ
നംതടയ്ന്്തിനായികോത്
ഇടങ്്ളില്് ശാസന്ത്ീയ പരി
റോധനസംൈിധാനംസജ്്ീ
കരിക്്്കമന്്് മ്ഖയ്മനത്്്ി പി
ണറായി ൈിജയൻ്്. കകാറോ
ണതടയ്ന്്തിനായ്ള്് മ്
ൻ്്കര്തല്്നടപടികള്കടഭാ
ഗമായിൈീഡിറോറൊണ്്ഫറ
ൻ്്സിങില്കട സാമ്ോയിക
റനതാക്്ള്മായി സംസാരി
ക്്്കയായിര്ന്്്മ്ഖയ്മനത്്്ി.
ജനറല്്ആശ്പനത്ികള്്, ൈി
േയ്ാഭയ്ാസസ്്ാപനങ്്ള്്,തറദ്്
ശ സവ്യംഭരണസ്്ാപനങ്്
ള്്,മറ്്്കോത്ഇടങ്്ള്്എന്്ി
ൈിടങ്്ളികലല്്ാം ശാസന്ത്ീയ
പരിറോധനസംൈിധാനംഎ
നത്യം് റൈഗം ഒര്ക്്ാനാണ്
സര്്ക്്ാര്് ഉറദ്്ശിക്്്ന്്കത
ന്്്ംമ്ഖയ്മനത്്്ിൈയ്ക്്മാക്്ി.
ഇക്്ാരയ്ങ്്ളില്്അട്ത്്േിൈ
സം തകന്് ൈയ്ക്്ത ൈര്
ത്്്ം. റോഗൈയ്ാപനം തടയാ
ൻ്് ജനങ്്ള്് ഒന്്ിച്്്ക്ട്ന്്
സാഹചരയ്ങ്്ള്്പരമാൈധിഇ
ല്്ാതാക്്ണം. ഇക്്ാരയ്ങ്്ളി
ല്്ആരം്ൈീഴച്ൈര്ത്്ര്ത.്
സാമ്ഹിക നന്്യക്്്് റൈ
ണ്്ണ്്ിൈിൈാഹാറോഷങ്്ള്്,
ഉത്്ൈങ്്ള്്, റനര്്ച്്കള്്, പ
ള്്ികപ്്ര്ന്്ാള്കള്്,ആരാധ
നാലയങ്്ളികല ചടങ്്്കള്്
എന്്ിൈയികലല്്ാം നിയനത്്്
ണങ്്ള്്ഏര്്കപ്്ട്ത്്ണം.
പള്്ികളികല ബാക്്് ൈിളിയ്
ക്ക്പ്്ംൈീട്്ില്്തകന്്നിസ്
കരിച്്ാല്് മതികയന്് നിര്്റേ
ശംനല്്കാൻ്്കഴിയ്റോഎ
ന്്ത്പരിഗണിക്്ണം.വന്ക
സത്ൈ ആരാധനാലയങ്്ളി
ല്്ഞായറാഴച്കളില്്ൈിശവ്ാ
സികള്് ഒത്്്ക്ട്ന്്ത് ഒഴി
ൈാക്്ാനം് മതറമലധയ്ക്്
ൻ്്മാര്് ഇടകപടണം. ആശക്്
കപ്്ടാകത കാരയ്ഗൗരൈറ്ത്

കടനപ്ൈര്്ത്്ിറക്്ണ്്സമയമാ
കണന്്്ംമ്ഖയ്മനത്്്ിഓര്്മിപ്്ി
ച്്്.
ആറോഗയ്മ്ള്്യ്ൈജനങ്്ളി
ല്് കകാറോണബാധയ്ണ്്ാ
യാല്് അൈര്് എള്പ്്ത്്ില്്
റോഗിയായി മാറണകമന്്ില്്.
എന്്ാല്്അത്്രക്്ാര്്റോഗ
ൈയ്ാപനത്്ിനിടയാക്്ിറയ
ക്്്ം.അതിനാല്്മറ്്്ള്്ൈറോ
ട്ഇടപഴക്റ്പ്ള്്ക്തയ്മായ
അകലംപാലിക്്ണം.
സംസ്്ാന സര്്ക്്ാര്് കൊ
റോണ നപ്തിറോധത്്ിനായി
സവ്ീകരിക്്്ന്്നടപടികള്മാ
യിജനങ്്ളം്സഹകരിച്്ാല്്
മാനത്റമഫലമ്ണ്്ണ്്ാക.്റോ
ശമായഅൈസ്് നപ്തീക്്ിച്്്
കര്ത്്്റ്്നപ്തിറോധനടപടി
കള്്സവ്ീകരിക്്്ന്്താണ്ന
ല്്കതന്്്ം എന്്ാല്്ആശക്്
റൈകണ്്ണ്്ന്്്ംകര്തല്്മതി
കയന്്്ംമ്ഖയ്മനത്്്ിപറഞ്്്.
മനേ്സപരീക്്കള്്നടത്്്ന്്
തിന് സംൈിധാനകോര്ക്്്ം.
കകാറോണസംബന്്ിച്്
വസബര്് ദ്ര്പറോഗത്്ി
കനതികരകര്്ശനനടപടികയ
ട്ക്്്കമന്്്ം മ്ഖയ്മനത്്്ി ൈയ്
ക്്മാക്്ി. കകാറോണനപ്തി
റോധനപ്ൈര്്ത്്നങ്്ള്കടഭാ
ഗമായ്ള്് നപ്ൈര്്ത്്നങ്്ളി
ല്് സര്്ക്്ാരികോപ്്ം നി
ല്്ക്്്കമന്്്ം നിര്്റേശങ്്ള്്
ക്തയ്മായി പാലിക്്്കമന്്്ം
ൈിൈിധസാമ്ോയികസംഘട
നാനപ്തിനിധികള്്മ്ഖയ്മനത്്്ി
യക്്്് റോഗത്്ില്് ഉറപ്്് ന
ല്്കി.കലകറ്്്റററ്്്റൊണ്്ഫറ
ൻ്്സ് ഹാളില്് നടന്് ൈീഡി
റോ റൊണ്്ഫറൻ്്സിങില്്
ജില്്ാകലകറ്്്ര്്ജാഫര്്മലിക,്
ൈിൈിധസാമ്ോയികസംഘട
നാ നപ്തിനിധികള്്, എ.ഡി.
എംഎൻ്്.എം കമഹ്റലിത്ട
ങ്്ിയൈര്്പകക്്ട്ത്്്.

പൊത്ഇടങ്്ളില്്ശാസ്പ്തീയരരിലോധന
സംവിധാനംസജ്്ീകരിക്്്പമന്്്മ്ഖ്യമപ്ത്്ി

കൊരോണകുകുതിരരപുരതിരോധ
പുരവർുുതുുനങുുളുമായിരിങുു്കരാലീസ്

ക്റ്്നാട:് കൊറോണവൈറ
സ്നപ്തിറോധനപ്ൈര്്ത്്നങ്്
ളില്്സജീൈമായിറകരളൈയ്ാ
പാരിൈയ്ൈസായിഏറൊപന
സമിതിആല്ര്്യ്ണിറ്്്.നപ്തി
റോധനപ്ൈര്്ത്്നങ്്ള്കടഭാ
ഗമായിആല്ര്്ടൗണ്്മ്ഴ്ൈ
നായം്മാലിനയ്മ്ക്്മാക്്്ക
യം്ശ്ചീകരണ നപ്ൈര്്ത്്ന
ങ്്ള്്നടത്്്കയം് കചയത്.്
പ്്ാസ്്്്ിക്മാലിനയ്ങ്്ളം്,പാഴ്
ൈസത്്ക്്ളം്അടിഞ്്്ക്ടി
യഅഴ്ക്്്ചാല്കളം്,കനാ
ല്കളം് വ്ത്്ിയാക്്ി. കൊ
റോണ വൈറസികനതികര
കോത്ജനങ്്ള്്പാലിറക്്ണ്്
നിയമങ്്കളക്്്റിച്്്ം,മ്ൻ്്ക
ര്തല്കകളക്റിച്്്ം ൈിൈരി
ക്്്ന്് റോട്്ീസ്കളം്, ലഘ്
റലഖകളം്കടകള്്ക്്്മ്ൻ്്പി
ലം്, കോത്ഇടങ്്ളിലം്,ആ
ല്രികലഓറട്-്ടാക്സിൈാഹ
നങ്്ളിലം് നപ്േര്്ശിപ്്ിച്്്ം,
സാനിറ്്യ്സറ്കളം്ഹാൻ്്ഡ്
ൈാഷ്സൗകരയ്ങ്്ളം്സ്്ാപി

ച്്്ംആല്രികലൈയ്ാപാരികള്്
കൊറോണ ൈയ്ാപനത്്ികന
തികര ൈളകര ജാനഗ്തറോകട
യാണ് നീങ്്്ന്്ത.് കൊറോ
ണ വൈറസികനതികര കോ
ത്ജനങ്്ള്് പാലിറക്്ണ്്്ന്്
സര്്ക്്ാര്്പ്റകപ്്ട്ൈിച്്എല്്ാ
നിര്്റദ്്ശങ്്ളം് കര്്ശനമായി
പാലിക്്്ൈാൻ്്സവ്യംതയ്്ാറാ
വ്ന്്നിറ്ന്ട്ക്കടകോത്
ജനങ്്കളറോധൈാന്്ാരാക്്്
ന്്ത്്തിലം്ആല്രികലൈയ്ാ
പാരികള്്സോജാനഗ്തയിലാ
ണ.്റകരളൈയ്ാപാരിൈയ്ൈസാ
യിഏറൊപനസമിതിആലര്്
യ്ണിറ്്് നപ്സിഡ്്്് എം ബി
ജ,്കസനക്ട്്റിഎംടിവഫസ
ല്്,യ്ത്്്ൈിങ്നപ്സിഡ്്്്ടി
ടിമ്സത്ഫ,കസനക്ട്്റിഇൈിര
ൈി,നട്ഷറര്്ജാഫര്്സ്വറ്്റോ,
അഭിലാഷ,് സ്നബ്ഹ്്ണയ്ൻ്്,
സിപിഷാഫി,അബ്്്ല്്,മ്സത്
ഫ,എൈിൈിജയൻ്്എന്്ിൈര്്
നപ്ൈര്്ത്്നങ്്ള്്ക്്്റനത്തവ്ം
നല്്കി.

പ്രതിലോധപ്രവർ്്ത്്നങ്്ളില്്
സജീവമായിവ്യാരാരികള്ം

ക്ന്്ംക്ളം: ച്ണ്്ല നഗ്ാമപഞ്്ായത്്
കൊറോണനപ്തിറോധനപ്ൈരത്്നങ്്ള
അൈറോകനംകചയ്്്ന്്തിനായിച്ണ്്ല
നഗ്ാമപഞ്്ായത്്ിലഅൈറോകന റോ
ഗംറചരന്്്.പഞ്്ായത്്്ഹാളിലമ്രളി
കപര്കനല്്ിഎം.എല.എയ്കടഅദ്്്യക്്
തയിലാണ്അൈറോകനറോഗംറചരന്്
ത.്നഗ്ാമപഞ്്ായത്്്നപ്സിഡൻറ്്കകഎ
സ്കരീം,റ്ല്ക്്്പഞ്്ായത്്്സ്്ിരംസ
മിതിഅധയ്ക്്രായഎൻ.എ.ഇകബ്ാല,
നപ്ീതിസ്റരഷ,്നഗ്ാമപഞ്്ായത്്്സ്്ിരം
സമിതിഅധയ്ക്്രായഷാജിക്യിലത്്്,
ൈി.സി.സിനി,ടി.എ.മ്ഹമ്്ദ്ഷാഫി,കസ
നക്ട്്റി പി.എ.വഷല, കഹലത്്് ഇൻ
സക്പകറ്്്ര എ.സ്ജിത്്്, പഞ്്ായത്്്
അംഗങ്്ള,ആസ്നത്ണസമിതിഅംഗ
ങ്്ള,സി.ഡി.എസ്ഭാരൈാഹികളഎന്്ി
ൈരറോഗത്്ിലസന്്ിഹിതരായിര്ന്്്.
പഞ്്ായത്്ിലനടപ്്ിലാക്്്ന്്നപ്തിറോ
ധ നപ്ൈരത്്നങ്്ള റോഗത്്ില അൈ
റോകനംനടത്്ി.ൈാരഡ്തലസമിതിക
ളഅടിയത്്ിരമായിറചരന്്്നപ്ൈരത്്ന

ങ്്ളൈിലയിര്ത്്്ന്്തിനം്,റോധൈല
ക്്രണ നപ്ൈരത്്നങ്്ളആസ്നത്ണം
കചയത്്നടപ്്ിലാക്്്ന്്തിനം്തീര്മാനി
ച്്്. റന്ബക്്്േി കചയിൻകയ്ാമ്്യിനിക്്്
ഭാഗമായിഎല്്ാൈാരഡ്കളിലം്വകക
ഴ്കലറൊരണറ്കളസ്്ാപിച്്്റോധ
ൈലക്്രണം നടത്്്ം.ൈീട്കളില നിരീ
ക്്ണത്്ില ഇരിക്്്ന്്ൈര പ്റത്്ിറ
ങ്്ാതിരിക്്ാൻആൈശയ്മായജാനഗ്തനിര
റദ്്ശം നലകം്. േീരഘ ദ്ര യാനത് കഴി
ഞ്്്ൈര്ന്്ൈറരയം്നിരീക്്ണത്്ിലഉ
ളകപ്്ട്ത്്ാൻ തീര്മാനിച്്്. ഇതര സം
സ്്ാനകൊഴിലാളികളക്്ിടയിലറോഗല
ക്്ണങ്്ളികല്്ന്്്എ ഉറപ്്് ൈര്ത്്ാൻ
നടപടിസവ്ീകരിക്്്ം.റോഗലക്്ണങ്്ള
ഉള്്ൈരപാലപനത്ംകൊറിയരകഡലിൈ
റിഎന്്ിൈടങ്്ളിലറോലികചയ്്്റ്പ്ള
ആൈശയ്മായ മ്ൻകര്തല്കള എട്ക്്
ണം.ആള്കളക്ട്്ംക്ട്ന്്സാഹചരയ്
ങ്്ളഒഴിൈാക്്്ന്്തിനാൈശയ്മായജാനഗ്
തപ്ലരത്്ണകമന്്്ംറോഗത്്ിലതീര്
മാനകമട്ത്്്.

അവലോകനലോഗംലേർന്്്

ഇരിങ്്ാലക്്്ട: കൊറോണ വൈറസ്
ൈയ്ാപനത്്ിക്്്പശ്്ാത്്ലത്്ില്്ഇരി
ങ്്ാലക്്്ടര്പതയ്കടകീഴില്്ആരാധ
നകള്്ക്്്കട്ത്്നിയനത്്്ണങ്്ള്്ഏ
ര്്കപട്ത്്ിയതായിബിഷപ്്്മാര്്റോളി
കണ്്്ക്്ാടൻഅറിയിച്്്.
മ്ഖയ്മനത്്്ിയം്ആറോഗയ്ൈക്പ്്്ംറോ
ലീസ്അധികാരികള്കടയം്നിര്്റദ്്ശി
ക്്്ന്്തന്സരിച്്്റേൈാലയത്്ില്്ൈി
ശ്ദ്് ബലിക്്്അൻ്്പതില്്ക്ട്തല്്
റപര്്പകക്്ട്ക്്്ൈാൻ്്പാടില്്.ഒറ്്കപ്്ട്്
ചിലയിടങ്്ളില്്റോലീസ്റനരിട്്്ൈന്്്
ഈനിര്്റേശംനല്്കിയിട്്്ണ്്്.ഇതിക്്്
അടിസ്്ാനത്്ിലാണ് നിയനത്്്ണങ്്
ള്്.15ൈയസ്്ില്്താകഴയ്ള്്ക്ട്്ികളം്
60ൈയസ്്ില്്റമകലയ്ള്്ൈരം്ഇനിഒര്

അറിയിപ്്്ഉണ്്ാക്ന്്ത്ൈകരഞായറാ
ഴച്ഉള്്കപ്്കടയ്ള്്േിൈയ്ബലികളില്്പ
കക്്ട്റക്്ണ്്തില്്.പള്്ികളില്്ൈിശ്ദ്്
ബലിയില്്പകക്്ട്ക്്്ന്്ൈര്കടഎണ്്ം
ക്റയക്്്്ൈാനം്ൈിശ്ദ്്ബലിയില്്പ
കക്്ട്ക്്്ൈാൻ്്നില്്ക്്്ന്്ൈര്്തമ്്ില്്
ഒര്മീറ്്കറക്്ിലം്അകലംപാലിക്്്ൈാ
നം്നശ്ദ്്ിക്്്ക.ൈിശ്ദ്്ക്ര്്ബാനഓ
ണ്്വലനിലം്ടി.ൈി.ചാനലിലം്കാണ്
ൈാൻ്് ഉള്് സൗകരയ്ം ഉപറോഗകപട്
റത്്ണ്്താണ.്മാര്്ച്്്ഒന്്ിന്റശഷംൈി
റേശത്്്നിന്്്നാട്്ിറലക്്്എത്്ിറച്്
ര്്ന്് ൈിശവ്ാസികളം്അൈര്കടക്ടം്
ബാംഗങ്്ളം് ഞായറാഴച് ഉള്്കപ്്കട
വേൈാലയങ്്ളില്്ഉള്്ൈിശ്ദ്്ബലി
കളില്്പകക്്ട്ക്്്ൈാൻ്്പാട്ള്്തല്്.

ആരാധനകൾുുകുു്കടുതുുനിയപുതുുണങുുൾുുമാളടൗണിലും
പുരതിരോധപുരവർതുുനങുുൾഊർജിതം
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